
ভূমিকা 

শরামরুদ্? সত্যি অত্যিই 'আনন্দরূপ' ছিলেন। "আনন্দময়? নয়, 
'আনন্দরূপ» স্বয়ং “আনন্দঃ | “আনন্দে! ব্রদ্ষেতি ব্যজানাৎ, ।তৈ উঠ ৩।৬1১)। 

্রহ্ধই আনন্দ, আনন্দই ব্রন্ধ। প্রীরামহূঞ্ষ আনন্দরূপ অর্থাৎ ব্র্গকপ 

হয়েছিলেন, কারণ তিনি ব্রক্ষকে জেনেছিলেন_ 'হদ বে দৈব ভবতি, 

(মুণতঃ উঃ ৩২৯ )। প্ররামরষ্ণজ যেখানেই যেতেন সেখানেই আনন্দের হাট 

বসে যেত। দলে দলে সেখানে লোক এসে জড় হত, কিসের যেন ঘরার 

আকর্ণণ। আনন্দরপের কথা শুনে আনন্দ, গান শুনে আনন্দ নৃত্য দেখে 

আনন্দ। তাকে দেখলে আনন্দ, তার কথা চিন্তা করলেও আনন্দ 

তাকে ঘিরে সর্বদা এক আনন্দের পরিমগ্ডল বিরাজমান। িনি সব 

আনন্দের উৎস) 

সামী প্রভানন্দ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে-সব প্রবন্ধ লিখে- 

ছিলেন, তার কয়েকটিকে নিয়ে এই বই। “আনন্দরূপ প্ররামরু'-_বইয়ের 

এই নামটি সার্থক নাম, কারণ প্রবন্ধুলির মধ্য দিয়ে প্ররামকস্টের যে-কপটি 

সবচেয়ে বেশী উজ্জল হয়ে ফুটে উঠেছে, ঘ1 হচ্ছে তার আনন্দকপ' | এই দিক 
থেকে 'শিলী আরামরু্ণঃ প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই বইটিতে 

শ্রীরামরুষকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে । ফে-দট্টিকোণ থেকেই 
দেখি ন| কেন, শীরামবৃষ্ণ যে অভিনব, 1 লেখকের ভাঁব ও ভাষার নৈপুণো 

্ম্পষ্ট হয়ে উঠেছে । প্রত্যেকটি প্রবন্ধ ুয়ংম্প্ণ, কিন্ সবগুলি মিলিয়ে 
একটি স্ত্রস্বন্ধ চিত্র ফুটে ওঠে । বইখানি সব শ্রেণীর পাঠককে আঁননা দান 

করবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ | 

রাঁমকঞ্জ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার 

গোলপাকঁ, কলিকাত1-৭ ০০০২৯ লোকেশ্বর নন্দ 



আমার সমস্ত সাবস্বত কর্মের প্রথম ও প্রধান প্রেত্রণাদাত। 

বামন মঠ ও রামক্ত্জ মিশলের সন্তম অধ্যক্ষ 

পরমপূজলীয 
শ্রীমৎ স্বামী শঙ্কত্নালল্দজী মহাব্নাজকে 

সর্ধাঙ্ প্রণাম । 



নিবেদন 

দুঃসাধ্য এক সেতুবন্ধন করেছিলেন শ্রীরামরষ্ণ | দুষ্ট-্রুতি-ম্পর্শ-গ্রাহ 
বাহজগৎ ও অতীন্দ্রির় এক আন্তর জগতের মধ্যে সুগম সেই সেতুপথ । 

প্রাচীন ও নবীন, লৌকিক ও অলৌকিক, আধ্যান্সিক ও এঁছিক তার 
জীবনসেতুতে স্থুমন্বিত। সর্বদাই তিনি ঈশ্বরে আয্মস্থ। সমাধিস্ব ও 
প্রকৃতিস্থ ছুই স্তরেই তীর স্বচ্ছন্দ নঞ্চারণা। সর্বদা! ভিতরে তার যোগস্থিতি, 

এমন কি যাবতীয় লোককল্যাণকর্মেও ঘটেছে তার আন্মপ্রকাশ । ফলে 
তার জীবন কিঞ্চিং রহস্তাবুত হলেও আনন্দঘন ও অনিন্দ্যন্থন্দর। সাধন- 
ভঙজনে, পোশাকে-মাসাকে, চলনে-বলনে সমগ্র জীননচর্ধাতেই তিনি 
অনন্যন্বতন্ত্র | 

চিৎ-জড়ের লশ্মিলনে বিরচিত এই বূপ-রস-গন্ধ-ম্পর্ণ-শব্দের জগং-মালঞ্চ। 
সেখানে মান্থষের মাঝখানে, লোকায়ত এই জনজীবনের একজন হয়ে 
আনন্দন্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ বাস করেছেন প্রায় একানটি বহর । তিন অকাতরে 
বিতরণ করেছেন আনন্দ । মহৎ শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীত নৃত্য নাট্য চিত্র 
তাস্কর্ষ প্রভৃতি শিল্পের চর্চা আনন্দপিপাহ্থ মানুষকে দিয়েছে অমৃতের স্পর্শ । 
জগৎ্-মালঞ্চের চি্-জড়-গ্রস্থির রহস্য অপাবৃত করে বিরাজমান অধ্যান্স- 
বিজ্ঞানী শ্রীরা১কৃষ্ণ। অপ্রতিরোধ্য রূপ্দ্ধ শক্তিমান পরমপুকম। নৃতন 
যুগের যুগপুরু্। তিনি বোধে বোধ করেন ষে, বিশ্ববৈরাজেব সর্বত্র অনুম্থ্যত 
পরমসত্য একটিই, মং-চিৎ-মানন্দ হাড়া আরকিহুই নয়। £লই সত্যই 
“অণোরণীয়ান্,, তিনিই “মহতো। মহীয়ান্ত | তারই বিচিত্র ক্ষরণ, বাহা ও 
আন্তর জগতের সব কিছুতে । এবং তারই শ্রেষ্ঠ অভি প্রকাশ মান্ষষের মধ্যে। 
চিৎ-জড়ের মেল-বন্ধনে বাঁধা মান্ষ। মেজানে নাযে তারই মধ্যে প্রসুষ্থ 
সেই পরমসত্য, সকল আনন্দের অমল উৎস । জানে নাষে একমাত্র সেই 
সত্যের উপলব্ধিতেই জীবন চির আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে । এই ্বর্ণস্তব 
সত্য সম্বন্ধে বেহুসপ্রায় মান্ষকে মানহ'স করাই হিল কল্যাণচিকীযু 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-সাধনা, একক অন্বিষ্ট। শুধু তাই নয়। এ বিষয়ে 
মানবদরদী শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষমতানৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। শিষ্ঠ স্বামী 
বিবেকানন্দ তার নিজন্ব অভিজ্ঞতা! থেকে তাই বলেছিলেন, “পাগলা বামুন 
লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মত হাতে দিয়ে ভাঙ্গত, পিটুত, গভত, 
র্শমাত্রেই নৃতন ছাচে ফেলে নৃতনভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়া আশ্র্য 
ব্যাপার আমি আর কিছুই দেখি না।” এই কারণেই শ্রীরামকৃঞ্চ শ্রেষ্ট 
জীবন-শিল্লী। জীবন-শিল্পীরূপেও গ্রহণ করেছে বিশ্বের মানব সমাজ। 

দেব-মানব শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র হুরবগাহী হলেও তার মকল মায়াস- 
প্রয়্ামের মধ্যে উত্পারিত হত অকৃরন্ত উদ্জন আনন্দধারা। স্থান কাল 



চ 

ভেদে আননদস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের এই আনন্দোংসার যে কত বিবিধ বিচিত্র 
আনন্দাবর্ত স্ষ্টি করেছে তারই আংশিক পরিচয় অপটু হাতে পরিবেশনের 
চেষ্টা করেছি। এই আনন্দাবর্তে অবগাহন করে ও সদানন্দময় মহৎ জীবনের 
অনুধ্যান করে পাঠক যদি সামান্যতম আনন্দরস গ্রহণ করতে পারেন 
তাহলেই লেখক নিজেকে ধন্য জান করবে । 

প্রায় পনেরো বছর ধরে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের ফাকে লেখক এই গ্রন্থের 
তথ্যাদি সংগ্রহ করেছে । “উদ্বোধন” “বিশ্ববণী” ও অন্যান্য কয়েকটি পত্র- 
পত্রিকায় তার এই বিষয়ে বেশ কিছু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এইসব 
পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকদের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ । সেসময়ে 
কোন গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা ছিল না| সেই নিবন্ধগুলির কয়েকটি সঙ্কলিত 
করে বর্তমান গ্রন্থ । 

এই কাজে ধার! প্রেরণা যুগিয়েছেন তাদের মধ্যে রামরুঞ্চ মঠ ও রামকচ 
মিশনের প্রবীণতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ, স্বামী 
হিরগ্ময়ানন্দ জী মহারাজ, স্বামী লোকেখরানন্দজী মহারাজ, স্বামী গহনানন্দজী 
মহারাজ, প্রয়াত স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী মহারাজ ও শ্রীরামরুঞ্জ বেদান্ত মঠের 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজকে পরম শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মরণ করছি। গবেষক 
অধ্যাপক শ্রশঙ্করী প্রসাদ বস্থুর উতসাহদান এবং 'মাষ্টারমশায়ের” পৌত্র 
শ্রীমনিল গুপ্ত, সাংবাদিক শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী, গ্রন্থাগারিক শ্রীনচিকেত] 
ভরদ্বাজ এবং আলোকশি্পী শ্রব্রজকিখোর সিন্হ1 ও শ্রপার্থসারথি নিয়োগীর 
বিবিধ সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করছি । 

শিল্পী শ্রারামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচ্ছদপট রচনা করেছেন। তাকেও 

আমার সম্রদ্ধ শুভেচ্ছা ৷ রামরুঞ্জ মিশন ইনগ্টিউট অব কালচারের 
ব্রক্মচারী তরুণ ৪ তার সহকমীঁদের সাহাধ্য ভিন্ন এত অল সময়ে গ্রন্থ 
প্রকাশন] সম্ভব হত না। এদের সবাইকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও 
শুভকামন1 জানাই । প্রকাশক আীঅরুণকান্তি ঘোষের তত্ববধানে প্রেসের 
কথ্বিগণ মযত্বে ছাপানোর কাজ করেছেন, তার1 সকলেই ধন্যবাদ । 

প্রধানত স্বল্প সময়ে গ্রন্থটির মুদ্রণকার্ধ সমাপ্তির জন্য আত্তরিক প্রচেষ্টা 
সত্বেও কিছু প্রমাদ থেকে গেছে । এজন্য আমর] দুঃখিত । 

এই গ্রন্থ থেকে লেখকের প্রাঞ্ব্য সকল অর্থ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বৃদ্ধ 
ও রুগ্র সাধুদের সেবায় ব্যয়িত হবে । 

স্বামী প্রভানন্দ 



বিষয় 

শরামক্রফের নামরহস্ 

খরামকক্ধের প্রতিকতি 

খরামরঞ্ের বিদ্যাচর্ঠা 

ধরা মকঞ্জের শিক্ষাচিন্তা 

প্রীরামরঞ্জ ও কেশবচন্দ্রের মিলন 

শিল্পী প্ররামকুৎ। 

একটি ব্রান্মোংমবে শরামরুষ, সঙ্গে বাবুরাম 

কীর্তনে-নর্তনে ই্রামকুষ 

খরামকঞ্ষের সর্বধর্মসমন় 

“সরেন্রের পট? 

শ্যামপুকুরে কালীপৃজ্ 

১৮৮৬ শ্ীষ্টাবের ১ল] জানুয়ারী 
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শ্রারামকৃষর নামব্রহস্য 

ধর্ম ভারতবর্ষের জনসাধারণের ভাবান্থভৃতির প্রধান আশ্রয়, সেই চিরস্তান 

ভাবাহভূতি আশ্রয় করেই বিংশ শতাবীতে এক অভূতপূর্ব সর্বভারতীয় 

জাগরণ ঘটেছিল, যে জাগরণ বিশ্বমানসে ক্রমেই বিস্তারলাভ করেছিল । 

এই জাগরণের কেন্দ্রবিদুতে ছিল অনন্যপাধারণ এক ব্যক্তিত্ব যিনি 

শ্রীরামক্ঞ্ফ নামে আজ ইতিহাপ-বিখ্যাত। তার জীবন ও বাণীর 

অমোঘ প্রভাব উত্তরোত্তর এত বনুধা বিচিত্র ধারায় বিভিন্ন রূপে বিশ্বের 

আঙ্গিনাতে ছড়িয়ে পড়েছে যে বিশ্মিত লেখক তাঁর জীবনকাহিনীকে বলেছেন 

একটি 017070610)-_যেন একটি প্রতীতব্যাপার। এই ্ থুমহান জীবননাট্যের 

যে নায়ক তার নাম নিয়ে অনেক আলো।চনাই হয়েছে। 

কোন সন্দেহই নেই যে প্রথমদিকে শ্রীরামকুষেের শিষ্য ও অন্তরঙ্গ ভক্তদের 

মধ্যে সাধারণভাবে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে 'রামক্ক' তার 

পিতৃদত্ত নাম | কিন্তু কালক্রমে অনুপ্রবেশ করে সন্দেহের বীজ। এবিষয়ে 

সম্ভবতঃ তার ভাগিনেয় হাদয়রামের অবদানই প্রধান। কিন্তু অধিকাংশ 

অন্তরঙ্গ ভক্তের মনের ভাব ছিল, *্ধর্শনেই কৃতার্থ, আদাদের পক্ষে নামতথ্য 

উত্থাপনে কৌঁতুছল হয় নাই ।* ভরীশ্রীরামরু্চ লীলামৃত, পৃঃ ৬৩) শ্রীরাম 

নাম কে দিয়েছিলেন, এবিষয় নিযে কেউ তখন তেমন মাথা ঘামাননি, 

প্রয়োজনও বোধ করেননি । 

প্রীরামকষ্ণের জীবিতকালে কি অন্তরদ্দ মহলে কি বাইরের পরিবেশে 

তিনি 'পরমহংস” নামেই পরিচিত ছিলেন। প্রথমদিকে পত্রপত্রিকাতেও উল্লেখ 

থাকত 12001119009) ৪ [71000 05$০65৪ 10070, ৪3 & 191910)1)910059, 

(06 190190 01170 02660 ঢ৪৮ 20, 1876) আরও উদাহরণন্থরপ 

বলা যায়-_শ্রিযুক্ত বামকু্ণ পর্মহংস' (ধর্মতত্ব ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৯), 

'পরমহংস রামকৃষ্ণ ( ধর্মতত্ব ২৮ জাচুয়ারী, ১৮৭৮), 'জীযুক্ত রামক্চ পরমহংস' 

(স্থলভ সমাচার, ২৭ এপ্রিল, ১৮৮২ )। কিছুকাল পরে দেখা গেল শুধুমাত্র 

'প্রমহংস' বা! 'ঘক্ষিণেশ্বরের পরমহংম' শের ব্যবহীর | যেমন ১৮৮৬ খুঁটাবের 

২৮শে জানুয়ারী ধর্ষতত্ব লিখলেন '্বক্ষিণেশ্বরের পরমহৎস মহাশয়ের অত্যন্ত 



ফাটদ রোগ ।' এ পয্িক1! ২৮শে এপ্রিল তারিখে লিখলেন '“দক্ষিণেশ্বরের 
পরমহংদ মহাশয় অপেক্ষাকৃত অনেক আরাম হইয়াছেন । নামের বাবছারের 
যে পরিধর্তন এবং সেইকারণে সপ্তাব্য ভূলভ্াত্তির যে সম্ভাবনা! তা নিরসনের 

জন্তই ঘেন 16 [170191) 7110, ১৮৮৬ শ্রীগ্াকের ২১শে আগষ্ট তারিখের 

সংখ্যায় পরিক্ষার করে লিখলেন, 42821010151009 01860901021, 0662 

1000ড71) 117) 00651710000 50001000210 88 7021:20017810528 0: 

108155171069518:, নতুবা সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য শুধুমাত্র 'পরমহংস'ই 
প্রচলিত ছিল। উদ্দাহরণম্ববপ ধরা! যাক ১৮৮৬ থুষ্টাক্ষের ১৬ই সেপ্টেম্বর 

তারিখের ধধর্মতত্ব' পঞ্জিকার সংবাদ । সেখানে পাই, 'পরমহংসের জীবন হইতেই 

ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাক্ষদমাজে সঞ্চারিত হয়।' 'পরমহংসের মানুষ চিনিবার 

শক্তি আশ্চর্য্য ছিল", 'পরমহংস জিলিপি খাইতে ভালনালিতেন।' ১৮৮৮ 
্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় 'বেদব্যাসগ লিখেন, “তিনি পরমহংসদেেবকে 

দেখিবামাত্র সম্ভ্রমে..১১ ক্রমে পরমহংসের অল্প অল্প বাহজ্ঞান সঞ্চার হইতে 
লাগিল" ইত্যাদি । ১৮৮৮ খুষ্টান্বের নতেম্বর সংখ্যায় “সখা' পক্জিকাঁও লিখেন, 
পরমহংসকে দেখিয়া শ্রীকেশবচন্দ্র সেন মুগ্ধ হন, “ঈশ্বরকে মা বলিয়৷ ডাকা ও 

সেক্পূপ সাধন কর! কেশবচন্দ্র সেন পরমহংম মহাশয়ের নিকট হইতেই প্রথম 

শিক্ষা করেন ও ব্রাঙ্মলমাজে প্রচার করেন।' তাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার "16 

[0)615010 0481061]5 [২০৬1০ম, ১৮৭৯ খুষ্টাব্ধের অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যাতেও 

সাধারণভাবে শুধু পরমহংস' ব্যবহার করেছেন, যথা, 4:90] 6000 ০0৫ 

ভ/015131+15 (০ 0116 78190019917052, ৫, 11%17)8 21001700950 21001095185010 

011001016 01 061507081 16115100. 

তারিখ অনুযায়ী শ্রীশ্রীরামকষ্ণকথামৃত অন্ুদরণ করলেই দেখা যাবে 

প্রথমদিকে উল্লেখ রয়েছে, কেশবচন্দ্র বলছেন পপরমহংস মশাই', এদেশের গৌরী 
পণ্ডিত বলছেন, “কোথা গো পরমহংসবাবু? বিদ্যাসাগর বলছেন 'পরমহংন' 

ইত্যাদি। কখনও কখনও কেউ ভক্তির আতিশয্যে 'পরমহংসদেবও ব্যবহার 

করেছেন। 

প্রকৃতপক্ষে তিনি পরমহংস বা দক্ষিণেশ্বরের পরমহংন নামেই বেশী পরিচিত 

ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও সন্ন্যাসী ভক্তদের মধ্যেও 'পরমহংস” শব্দটিই 
ব্যবহার হত, যার স্থান পরবর্তীকালে অধিকার করেছিল ঠাকুর বা 'শ্রঠাকুর' বা 
'ভ্ীজী'। অস্তরঙ্গদের €মীথিক আলাপ আলোচনাতেও দেখ! গেছে, ঠাকুরের 
দ্বেহ থাকাকালীন সময়ে ত বটেই, তার মহাসমাধির পরও বেশ কিছুকাল পধস্ত 

(৭) 



পরমহতস শব্ষের ব্যবহার । মৌখিক বথাবার্ডাতে যেমন অনারজ "কমের 
লেখাতেও তেমনি পরমহংসদেব শব'টির চল ছিল সমধিক । পাঠকের পরিদপ্তর 
জগ্ তৃলে ধরা যাক কয়েকটি নমুনা । স্বামী বিবেকানন্দ ৩০।১১/৯৪ তারিখে 
লিখছেন, “1179 আ166,-156501006 1 056 ভাতে 1218809886০: 

চ21:80081)81959, আবার ২৭৪৯৬ তারিখে লিখছেন, “পরমহংসদেব 

চরিত্র সম্বন্ধে পুরাতন ঠাকুরদ্বের উপরে যান।” ঠাকুরের অন্তান্ত সন্তানদের 

পত্রব্যবহারেও প্রথম দিকে দেখা যায় “পরমহংস' শৰ্ধের প্রতৃলতী', ক্রমে সেখানে 

'শ্ীঠাকুর' বা. শ্রীরামকৃষ্ণ ইত্যাদি স্থানাধিকার করেছিল। শ্রীরামরু্চের 
প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী রামচন্দ্র দত্তের 'শ্রশ্রীরামকষ্ণ পরমহংলদেবের জীবনবৃত্তান্ত? 

প্রকাশিত হয ১২৯৭ সালে রথযাজ্রার দিন অর্থাৎ ১৮৯০ ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই। 
অবতরণিকাতে লেখা হয়েছে, পরমহংদদেব সম্থন্ধে যাহ। কিছু লিখিত হুইল 
তাহার কিয়দংশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কিয়দংশ তীহার প্রমুখাৎ শ্রবণ 

করিয়াছি এই গ্রন্থে প্রধানতঃ “পরমহংস” শব্েরই প্রচুর ব্যবহার দেখা যায় । 
শ্রীরামকঞ্চ-জীবনীর শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ম্বামী সারদানন্দের '্রশ্রীরামরঞ্জলীলাগ্রপঙ্গ'__ 

পূর্বকথ! ও বাঁল্যজীবন প্রকাশিত হয় ধবশাখ, ১৩২২ সাল এবং “সাধকভাব 

ফাল্তুন, ১৩২০। গুকভাব পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ- যথাক্রমে শ্রাবন ও আশ্বিন, 
১৩১৮। প্র্বকথ| ও বাপ্যজীবন” খণ্ডে প্রধান চরিত্র গ্দাধর)' অন্তত্র তিনি 
ঠাকুর+ বা! শ্রীশ্রীঠাকুর” নামেই প্রধানতঃ অভিহিত হয়েছেন । 

স্বামী অভেদানন্দের 'আমার জীবন-কথা? গ্রস্থের প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪ 
খ্রীষ্টাব্ের ডিসেম্বর । এই গ্রন্থে লেখক 'পরমহংস্দেব ও 'লীশ্রিঠাকুর” শবছুটির 

সার্থক সহাবস্থান ঘটিয়েছেন। একটি নমুনা তুলে ধর! যাক, *অবষ্ঠ নিরগুন 

ঘোষ প্রতিদিন পরমহংসর্দেবের দ্বারপালকরূপে আমাদের সঙ্গে থাকিতেন।*** 

অন্তর্ধামী শ্রী্রীঠাকুর নিরঞ্চনের কাগুকারখানা বুঝিতে পারিয়া আমাদের উদ্দেশ 

করিয়৷ বলিলেন...” (পৃঃ ৭৬) অন্যথায় তিনি পরমহুৎসদেব' ব্যবহার করেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ শের ব্যবহার এইসকল ক্ষেত্রেই ছিল খুবই সীমিত। 

শ্রীঠাকুরের বসওয়েল অর্থাৎ মহেন্ত্নাথ গুপতও তাঁর অমূল্য ভায়েরীতে 
পরমহংসদেব বা'প' মাত্র ব্যবহার করেছেন। এমনকি কথামৃত গ্রন্থের প্রথম 

খণ্ডের ভূমিকা ঘখন লেখেন তখনও পরমহংস শবের ব্যবহারই ছিল প্রধান। 
শ্রীরাম$ফের সঙ্গে তীর নিজের প্রথম সাক্ষাতের পটভূমিবতে তিনি লিখেছেন, 
“তখন মি'ধু বলিয়াছিলেন, গঙ্গার ধারে একটি চযৎকার বাগান আছে, দে 
বাগানটি কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন ।” ভা: 

(৩) 



সহেহ্ছলাল সরকার তীর ভায়েরীতে ব্যবহার করেছেন 81810158105", 

_.. এই পরমহংস+ শব্বব্যবহারের উৎদ পহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। তত্বমঞ্জরী 

পত্রিক! আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬ সংখ্যায় লিখেছেন,*্সাধুর1 রামরুষ্ণকে পরমহংস 
বলিভেন এবং অনুমান হয় তোতাপুরী এই উপাধি প্রদান করেন। অন্তান্ত 

সাম্প্রদায়িক শিক্ষাকালেও তৎ তৎ সাশ্রদায়িক উপাধিও প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন 
কিন্ত তৎসমুদয় এত গোপনভাবে বাথিয়াছিলেন ঘে আমর! কখন তীহার 
প্রমুখাৎ শ্রবণ করি নাই।**পরমহংস বৈদবান্তিক সাধকদিকের চরমাবস্থাকে 

বলে। অর্থাৎ জগঘ্ মিথ্যা জ্ঞানে সচ্চিদানন্দকে সার বোধ করাই পরমহংসের 

কার্ধ।” 

অন্তান্ত ঘটনার সংঘাতসমূহ বিশ্লেষণ করেও বুঝা! যাঁয় পরমহংদ নাম পূজ্যপাদ 

তোতীপুরীজীর প্রদত্ত । তোতাপুরীজী দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বেও কেউ 

কেউ পরমহংদ ব্যবহার স্থুক করলেও এই নামের ব্যাপক প্রচলন স্থরু হয় 

তোতাপুরীজীর নিজঘ্ব ব্যবহারের পর থেকে । এর পূর্বে তিনি পাগল বামুন, 

ছোট বামুন, ছোট ভট্টাচাধ ইত্যাদি নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন । 

হ্বভাবতঃই প্রশ্ধ ওঠে তিনি কবে এবং কিভাবে রামকৃষ্জ নামে পরিচিত হয়ে 

উঠলেন। দেখ! যায় তাঁর জীবিতকালেই কোন কোন পত্রপত্রিকায়, বিশেষতঃ 
দেহান্তের পর বিভিন্ন লেখাতেও শুধুমাত্র রামরুষণ ব! শ্রীরামকুষ্ণ ব্যবহ হচ্ছে। 
ম্যাক্সমূলার, টনী, ভিগবী সাহেব প্রভৃতির লেখায় তিনি [23910151799 বা 

চ:৪001:15131)2 | পরকর্তীকালে অধিকাংশের লেখায় বা কথাতে তিনি শুধুমাত্র 

শ্রীরামকৃষ্ণ বা রামকফদেব | 
এই বামকুষ্চ নাম তাঁকে কে দিয়েছিল? এবং তার বিশেষ কোন কারণ 

ছিল কি? এ বিষয়ে মতামতের অন্ত নাই। এ বিষয়ে প্রচলিত প্রধান 

মতামতগুলির সংক্ষেপে আলোচন। সর্বপ্রথম কর! প্রয়োজন । 

(১) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংনদদেবের জীবনবৃত্তাস্তের লেখক রামচন্দ্র দত্তের 

তে «তাহাকে সকলে গদাই বলিয়। ডাকিত ; কিন্তু প্রকৃত নাম রামকু্চ ছিল। 

*“*গঙ্গাবিষ্র মাতা বামকুষ্ণকে গদাধর বলিয়া ডাকিতেন।” (পৃঃ ২-৩) 

লেখক এবিষয়ে বিস্তারিত কিছুই আর বলেননি । 

(২) শ্রিপ্ররামরুষ্লীলাগ্রলঙ্গ*কার হ্বামী দারদানন্দ লেখেন, "অনস্তর 

জাতকর্ম সমাপনপূর্বক বালকের রাশ্তাশ্রিত নাম শ্রীযুক্ত শ়ৃচন্ত্র স্থির করিলেন 
এবং গয়াধামে অবস্থানকালে নিজ বিচিষ্ত্র ্বপ্রের কথা স্মরণ করিয়া তাহাকে 

বর্ষজনসমক্গে শ্রীযুক গদাধর নামে অভিহিত করিতে মনস্থ করেন।” (১| পৃ ৭৭) 

(৪) 



তিনি আরও লিখেছেন যে প্রীঠাকুর অহ্বৈতবেদাস্তে পিদবিগাতের পর 
“জাতিম্মরত্বলাভ করিয়াই তিনি এইকালে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ঘে, পূর্ব: 
পূর্ব ঘুগে ধিনি শ্রীরাম এবং শ্রী রূপে আবিভূর্ত হইয়া লোককল্যাণ নাধন 
করিয়াছিলেন, তিনিই ব্্মানকাগে পুনরায় শরীর.পরিগ্রংপূর্বক শ্রীরামকৃষরূপে 
আবিভূ্ত হইয়াছেন” (২ পৃঃ ৩৩০-১) এর গ্রস্থের ৩১৭ পৃষ্ঠায় পাদটাকাতে 
পাই, “আমারিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সঙ্ধ্যাসদীক্ষাদানের সময় শ্রীমৎ 
তোতাপুরী গোস্বামী ঠাকুরকে 'শ্রীরামকৃষ নাম প্রদ্দান করিয়াছিলেন । অন্ত 
কেহ কেছ বলেন, ঠাকুরের পরমতক্ত সেবক, শ্রীযুক্ত মখুরামোহনই তাহাকে এ 
নামে প্রথম অভিহিত করেন। প্রথম মতডটিই আমাদিগের নিকট সমীচীন 

বলিয়া বোধ হয়।” 

অপর এক জীবনীলেখক ভগিনী দেবমাতার যতেও গদাধরকে বামকৃষ 

নাম দিয়েছিলেন তোতাপুরীজী। (91 721791019378, 200 1715 015010199 . 

2. 43) লেখিকার তথোর উৎস স্বামী রামকষ্ানন। 

(৩) অপর একটি মতের প্রবক্তা বৈকৃঠনাথ সান্তাল। তিনি লিখেছেন, 
"তবে গদাধরের রামকঞ্জ নাম একটা রহমত । যার নাম তোতা, সেই 
নামবিরোধী মায়াবাধী, যিনি ঠাকুরকে দৈবীমায়া বলিতেন, তিনি যে আনন্দযুক্ত 

কোন নাম রাখিবেন, ইহা অসম্তব। তবে হয়ত, শ্রুতিমধুর বা রলচিকর নয় 

বলিয়। এবং অগ্রজদিগের নামের প্রথমে রাম শব্খটি থাকায় বোধ হয় পরমভন্ত 

মথুরানাথ বামকঞ্' নাম রাখেন ।” (শ্রীশ্রীরামরঞ্ণলীলামৃত, পৃঃ ৬৩) 
(৪) উপরোক্ত মত অন্গদরণ করেই ঘেন শ্রশ্ররামকষ্চ পুঁথিকার 

অক্ষয়কুমার সেন লিখলেন, 

গয়াধামে গদাধর করি দরুশন। 

পাইলেন কোলে ছেন কুমার রতন ॥ 
সেই হেতু রাখিলেন নাম গদাধর। 

ভাকেন গদাই বলি করিয়৷ আদর | 

গুরুধত্ত নাম রামকৃষ্ণ লাম খ্যাত। 

রামকষ্ণ পর্মহংস তৃবনে বিখ্যাত ॥ (পৃঃ ৭) 

এখানে প্রশ্ন উঠেছে, যে গুরু এই নাম দিয়েছিলেন তিনি কে? কেনারাম 

ভট্টাচার্য, না ভৈরবী ত্রাঙ্ষণী, না৷ তোতাপুরী, না অন্য কেউ ?' 
(6) অপর একটি বিশিষ্ট মত প্রকাশ করেন প্রিয়নাথ দিংহ ওরফে গুরুদান 

বর্মন। তার শ্রিত্বরামরুঞ্চচরিত' গ্রথমে উদ্বোধনে ধারাবাহিকভাবে বের হয় ; 

(৫) 



গ্রস্থাকারে প্রকাশ লাভ করে ১৩১৬ সালের ২৯শে ফাস্তন। এই গ্রদ্থের 

ডুমিকাতে পাই, এই গ্রন্থের প্রধান উপাদান ঠাকুরের জীবনে নৃানাধিক ত্রিশ 

বছরের সেবক ও সঙ্গী হাদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ম্থৃতিকথা যা” বরাহনগর 
মঠবাদিগণ সযত্বে একটি খাতায় লিখে রেখেছিলেন। এই গ্রন্থে আরও পাই, 
“বালকের নাম রাখা হুইল রামরুষ্খ। কিন্তু ক্ষুদিরাম পুন্রেকে পূর্ব স্বপ্নের কথা 

স্মরণ করিয়া গঞ্দাধর বা গদাই বলিয়া ডাকিতে ভালবামিতেন, কাজেই অন্তান্ত 

সকলেও বালককে এঁ নামেই*্ডাকিতে লাগিলেন ।” (১ম ভাগ, পৃঃ ১০) 

স্থতরাং প্রাপ্ত তথ্যাদি হ'তে জান] যায় যে রামকষ্খ নাম ছিল পিতৃদত, 

নতুবা গুরু তোতাপুবী-প্রদত্ত নতুবা প্রথম রসন্দার ও সেবক মথুরানাথ-প্রদত্ত ।+ 

(৬) উপরে আলোচিত তত্ব ও তথ্যের ধারা অনুমরণ করে বিশ্লেষণমূলক 

বিচারের সাহায্যে শশিভূুষণ ঘোষ আর একটি ধাপ এগিয়ে গেছেন। 

শ্রীরামকষ্ণের ব্াশ্তাশ্িত নাম সম্বন্ধে তার অভিমতটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় 

স্বামী সারদানন্দদী আলোচ্য গ্রন্থকার স্ঞ্ধে লিখেছেন যে, শশিভূষণ যৌবনে 

শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তরন্দ ভক্তদের সঙ্গে 

আত্তরিকভাবে মেলামেশার স্থযোৌগ পেয়েছিলেন এবং প্রথম রামকঞ্চ মিশন 

এসোপিয়শনের বেশ কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন । এই গ্রস্থকীর লিখেছেন, 

*বিশেষ কারণবশতঃ পিতা! তাঁছার গদীধর নাম রাখিয়াছিলেন। আত্মীয়ত্ঘজন 
ও গ্রামের সকলেই তাহাকে গদ্াধর বলিয়া ডাকিত। শ্রীরামরুঞ্চ যে তাহার 

বংশাহুক্রমিক নাম তাহা বংশাবলী দেখিলেই বুঝা ঘায়। ম্যাম সারদানন্দ 
লিখিয়াছেন যে, তাহার রাশি-নাম লানগুচন্দ্র রাখিয়াছিলেন। কিন্ত অন্বিকা 
আচারের ও নারায়ণ জ্যোতিভূর্ঘণের প্রস্তুত কোণীতে তাহার রাশি নাম 

শল্গুরাম লিখ! আছে। কোষ্ঠীগণন! করিবার লময় জ্যোতিষীগণ জাতকের 

রাশি অনুসারে কোন একটি নাম রচনা করিয়া থাকেন। অস্থিকা 

আচাধ্যের কোঠী শ্রীরাম জন্মমময়ের গণনা নয়, ইহা! ৪০৪১ বৎসর পরে 

তাহার পীড়ার সময় গ্রস্তত হইয়াছিল। শ্ররামকৃঞ্ কুস্তরাশিতে জন্মগ্রহণ-করেন, 

এজন্ত জ্যোতিষমতে তাঁহার নামের আছ্যজক্ষর গ বাশ ছুইটি বর্ণের একটি হওয়! 

১। জরপ্রীরামকুষ্. পরমহংসদেবের জীবনবৃততস্ত'-গ্রস্থের সম্পাদকের মতে 
“ঠাকুরের ভাগিনেক শ্রীধুত হৃদয়ের মতে এই নাম শ্রীমৎ তোতাপুরী-প্রদত। 
ঠাকুরের ভ্রাতৃপুত্ত শ্রীদুত রামলাল ঠাকুরেরই নিকট শুনিয়াছিলেন যে, এ নাম 
অথুরবাবু দিয়াছিলেন।* (এ গ্রন্থ, পুঃ ৩ এর পাদটাফা ) 



উচিত। স্থতরাং তাহার রাশিনাম শভুরাম হইতে পারে এবং গদাধরও হইতে 

পারে। পিতা তাহার নামকরণের ময় বিশেষ কারণবশতঃ গদাধর নাম 
রাখেন, তাহাতে তাহার রাশিনামেই নামকরণ হইয়াছে । পিতা] কর্তৃক তাহার 
যে শভৃরাম ব! শতৃচন্দ্র নাম রাখা হইয়|ছিল তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়। যায় 
ন11” (শ্রীরামরুষ্ণদেব, পৃঃ ৩১) 

এখানে লেখক বলেন যে “রামকৃষ্ণ শ্রীঠাকুরের বংশানুক্রমিক নাম, কিন্তু এ 

নাম কে কোন সময় দিলেন সে সম্বদ্ধে তিনি নীরব। সত্যকথা, তদানীস্তন 
গ্রাম বাংলায় পুরুষদের সাধারণতঃ 'ডাকনাম? ও 'রাশনাম” ব্যতীত তৃতীয় নাম 

শোনা যেত না। কিন্তু জ্যোতিষী গণনার ভিত্তিতে শ্রঠাকুরের নাম শূচন্দ্র বা! 
শ্ভুরাম রাখা 'হয়েছিল, এর এঁতিহাসিক সত্যতা ঘতখানি, তার চাইতে অনেক 

বেশী রয়েছে কল্পনার ধোয়াসা। অপরপক্ষে রাশি-ভিত্তিক হোক বা পিতা 

ক্ষুদিরামের গয়ীধামের দিব্যদর্শনের জন্থই হোক শ্রঠাকুরের বাল্যনাম যে গদ্দাধর 

বা গদ্দাই ছিল এবং শুচন্দ্র বা শডভুরাম ছিল না এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
বরঞ্চ শ্রাঠাকুরের বাল্যকালের নাম প্রকৃতপক্ষে 'রামকুঞ্ণ ছিল কি না এ 

বিষয়টি কিঞ্চিৎ রহুশ্তাবৃত রয়ে গেছে। 

(৭) প্রাগুক্ত আলোচন! থেকে 'রামকুষ্ণনামের? তিনটি সম্ভাব্য উত্ন সম্পর্কে 

জানা যাচ্ছে। কিন্তু চতুর্থ এবং একমাত্র উৎস বলে পরবর্তীকালে দাবী করে 
বসেছেন নৃতন এক ভাগীদার। ১৩৪৩ সালে ম্বামী কালীকষ্ণানন্দ গিরি তার 

'শ্রীরামকষের শ্রীগুরু. ভৈরবী যোগেশ্বরী' গ্রন্থে দাবী করেছেন “মহামায়ার 
অংশভূত] শ্রীমতী যোগেশ্বরী দেব্যান্থাই শ্ররামকুষ্ণের প্রকৃত গুরু, তিনি 
পাছুকাপ্রদান এবং শিষ্তের নামকরণ যে করিয়াছিলেন, একথা হ্বীকার করিবার 

আরও শাস্ত্র ও ব্যবহারসঙ্গত হেতু আছে।” (পৃঃ ৪২) তিনি আরও লিখেছেন, 

“ রামকৃষ্ণ” এই চতুরক্ষর নাম পূর্ণাতিষেককালীন ব্রাহ্মণী-কর্তৃক প্রদত্ত। ব্রাক্মণীর 
তথ! ঠাকুরের কুলদেবতার নাম 'শ্রীরাম” ) স্ৃতরাং 'বাম” এই কথাটির নির্বাচন 

সহদানুমেয় ৷ শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহে কৃষ্ণচৈতন্তের আবির্ভাবলক্ষণ দেখিয়] 

চতুরাক্ষরী 'বামকষ্*-নাম যে নির্বাচিত হইতে পারে তাহাও স্ৃখবোধ্য ৷ 

(পৃষ্ঠ! ৫৭) এই লেখকের যুক্তিতে শ্রীঠাকুরের ডাকনাম ছিল গদাধর ব৷ দংক্ষেপে 

গদ্দাই, কুগী-গ্রমাণে তার বাশ্ঠাশিত নাম '্রীণস্ুনাথ' এবং “রামকৃষ্ণ” নাম তীর 
গুরু তৈরবী ঘোগেশ্বরী-কর্তৃক ্রদত্ত। স্বপক্ষে অন্ান্ত যুক্তির মধ্যে তিনি 

বলেছেন যে শ্রীশ্ররামকঞ্ণকথাম্বত মতে দক্ষিণেশ্বরে তোতাপুরীর আবির্তাব 

ঘটেছিল ১৮৬৬ থৃষ্টাবে, শ্রীশ্রীরামরুষ্খলীলাপ্রসঙ্গ মতে সম্ভবতঃ ১৮৬৩/৬৪ 

(9) 



থৃটান্ধে। ₹₹কথাম্বত বলেন, ব্রাপ্ষণী তোতাপুরীর পূর্বে ১৮৫৯ থুষ্টাবধে উপস্থিত 
হয়েছিলেন এবং কবিরাজ গঙ্গাপ্রলাদ সেন শ্রীঠাকুরের কঠিন ব্যাধির চিকিৎসা 
করেছিলেন ১৮৫৭1৫৮ খৃষ্টাকে। (লীলাপ্রসঙ্গ সাধকভাগ ১ম সংস্করণ) কিন্ত 
আলো গ্রন্থের দিদ্ধান্ত হচ্ছে, ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন ১৮৫৫।৫৬ খৃষ্টাবে, 
ঘে দ্ময়ে রাসমনি জীবিত ছিলেন (পৃঃ ৫৭)। যথেষ্ট তথ্যাদি যুক্তির সাহায্যে 

উপস্থাপিত করলেও আমরা দেখতে পাই ঘে লেখকের এই রসাল দাবী 
গ্রহণযে।গ্য নয় | ব্রাহ্ষণীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের ঘে সময় তিনি দাবী করেছেন 

তা কোন নির্ভরঘোগয প্রমাণ দ্বারা সমধিত নয় । 

(৮) আবার হুচিস্তিত লেখক ব্রহ্ষগারী অক্ষয়টৈতন্য তার “ঠাকুর 
শ্রারামক্গ্রস্থে একটি মনোজ্ঞ তত্ব পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন 
“যে বাম, ঘে কষ্ণ সেই ইদানীং রামক্ক' তাহারই শ্রীমুখনিঃ্থত দেববাণী। এই 

বাণীতে নিজেই তিনি নিজনাঁমের প্রকাশক, বল] যায়। এই শ্রীরাঁমক্চ-ন!মই 

তাহার খ্বন্প প্রকাশ করিতেছে । তীহারই ইচ্ছায়, চিন্ময় নামীর সঙ্গে চিন্ময় 

নাম একদিন দ্বরংপ্রকাশ হইয়াছিলেন ভক্তহৃদয়ে, খিহদয়ে ব্দয়মাবিভূ তি বেদম্ত্ে 
মত, ইহাও বল! যাইতে পারে ।” (পৃঃ ১৭) এবং উদ্াহরণন্বক্প উদ্ধৃত 

করেছেন, “কষ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া।” এই তত্বান্ুদারে শ্বয়ং 

শ্রীরামকৃষ্ণ তীঁর নিজনামের প্রবর্তক হলেও নামটি সরাপরি দিয়েছিলেন সন্তবতঃ 

তার ঝষিদদূশ পিতা । ্ 

এভাবে শ্রীরামকুঞ্চ-নামের বিভিন্ন দাবীদাওয়া সঘন্ধে বিভিন্ন যুকি-প্রমাণাদদি 

বিশ্লেংণ করে এবার আমরা আমাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুসরণ করব। 

শ্রীশ্রীরা মকঞ্জশীলাপ্রসঙ্গ, সাধক ভাব, পরিশিষ্টে (বর্তমান সংস্করণে) দেখা যায় ব্রাহ্ষণীর 

আগযন ও ঠাকুরের তন্তুসাধন আরম্ভ হয়েছিল ১২৬৭ সাল অর্থাৎ ১৮৬০-১৮৬১ 

খৃষ্টাব্দে এবং তোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরের সঙ্পযাদগ্রহণ ঘটেছিল ১২৭১ স!ল 

অর্থাৎ ১৮৬৪-৬৫ খুটাব্ধে। এদিকে অপর একটি নির্ভরঘে|গ্য দলিল পাওয়া 

যায়। রাপমণির দেবোত্তর দলিল রেজেত্রি হয়েছিল ১২৬৭ সালের ৮ই ফাল্তুন 

অথব! ১৮৬১ খুষাব্ধের ১৮ই ফেব্রুয়ারী । এই দলিনাংশের মধ্যে পাওয়া যায় 

১২৬৫ সাল অর্থাৎ ১৮৫০ খুষ্টাব্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য । নে সময়ে শ্রীঠাকুর 
শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের মন্দিরে পূজা করছিলেন । দলিলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্ষে)'র 
নামে বরাদ্দ রয়েছে নগদ ৫ টাকা এবং বাৎনরিক ৩ জোড়। কাঁপড় ও.৪০ 
টাকার ব্যবস্থা । এই দলিলে স্থম্প্ভাবে প্রমাণিত হয় থে ভৈরবী ব্রাঙ্মণী ব1 
তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বেই শ্রাঠাকুরের 'রামরুক্চ' নাম প্রচপিত 

(৮) 



হয়েছিল। স্থতরাং রামরুষ্ণনামের উৎস ক্রাম্ষণী বা পুরীজী কেউই নন। 

অপর একটি দাবী রামু নাম দিয়েছিলেন মথুরানাথ। এবিষয়ে ইদ্ানীং- 
কালের অন্ততর্ম জীবনীকার মানদীশঙ্কর দাশগুপ্ত তার 'যুগাব্তার শ্ররামকষ্ণ গ্রস্থে 

লিখেছেন, *..*খুব সম্ভবতঃ রামকুমার ও রামেশখ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মধুরবাবু 
[জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের নামের সহিত মিল রাখিয়া] ঠাকুরের নাম রামরুষ্ণ 
রাখিয়াছিলেন।” (পৃঃ ৭০ পাদটীব1)। ছুঃখেব বিষয় লেখকের এই একাস্ত 

ব্যক্তিগত মতের সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া! যায় না। 'ঠাকুরের 
সরল বালকভাব, মধুর প্রতি এবং সুন্দর রূপে” মথুরানাথ প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট 

হয়েছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ঠাকুরের প্রতি তার ভাব্ভক্তি দৃঢ় হয় যখন তিনি 
বুঝতে পারেন যে্ঠাকুর বাস্তবিকই সামান্য নহেন ; জগদন্বা৷ তীহারই প্রতি 

কপা করিয়া ঠাকুবের শরীরের ভিতরে সাক্ষাৎ বর্তমান রহিয়াছেন ।.."মন্দিরের 

পাষাণময়ীই বা শরীর ধারণ করিয়া তাহার জন্মপন্রিকার কথামত তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে ফিরিতেছেন।” (লীলাপ্রসকঙ্, পূর্বার্ধ পৃঃ ১৯৪-৫)। লীলাপ্রসঙ্গকারের 

মতে মথুরানাথের এই ধারণার পশ্চাতে বয়েছে তাঁর অন্ততম অলৌকিক দর্শন 
_ ঠাকুরের দেহে শিব ও কালীরূপ দর্শন, যা ঘটেছিল ১৮৬০-১৮৬১ খুষ্টাবধে 

( লীল।প্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ৪৪৫)। ইতিপূর্বেই ১৮৫৮ খুষ্টান্খের দলিলের 

মধ্যে £রামকষ্ণ ভট্টাচার্যের? সম্পষ্ট উল্লেখ রামরুষ্*-নামে মথুরানাথের ভূমিকার 

দাবী নশ্তাৎ করে। স্থতরাং অদ্বৈতাশ্রম-প্রকাীশিত "1665 ০? 511 
[২817098101510179+ গ্রস্থে?ত0056 0109015 10 আ৪৩ 81৮০]. ৮5 24190)01 

13918...85 [২810181) 01০ 179175৬7016 0:20081511917179. 5255 00. 0139 

৪005011 0£ 1515 11105051009 07012 13170561? (পৃ ৫৩, পাদটীকা) 

প্রামান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। 

শ্রীঠাকুরের বংশ রাম-অন্ুুরাগী, রামের উপালক। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে 

বলেছিলেন, «আমার বাবা রামের উপাসক ছিলেন। আমিও রামাৎমন্তর গ্রহণ 
করিয়াছিলাম।” (শ্রীরামকফদেব, পৃঃ ৪৫) রাঁফোপাসক এই বংশের অধিকাংশ 

পুরুষের নাম ম্বভাবতঃই “রাম” নামের সঙ্গে যুক্ত। স্তরাং হজ ও 

স্বাভাবিকভাবেই মনে করা অনুচিত হবে না ষে শ্রঠাকুরের পিতৃঘত্ত আসল নাম 

রামরুষ্ণ গদাধর' ছিল ডাক-নাম মাত্র। 

তৃতীয়তঃ কেউ সন্দেহ তুলতে পারেন যে, যদি ঠাকুরের পিতৃদত্ত নাম 

'ামরু্ই হয়, তাহলে তীর লেখা পুঁথি কয়েকটির মধ্যে ঠাকুরের স্বাক্ষর 

শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায় বার বার পাই কেন? উত্তরে বলা যায়, অধিকাংশ 
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ক্ষেত্রে 'শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়” ম্বাক্টর থাকলেও একটি স্থানে অন্ততঃ শ্রীরাম্কুট 
হবাক্ষর দেখতে পাই। (শ্রীরামকষ্দেব গ্রন্থের প্রথম প্রতিলিপি ত্রষব্য ) 

চতুর্ধতঃ আলোচ্য বিষয়ে সর্বোচ্চ প্রমাণ ঠাকুরের নিজের উক্তি, বিশেষতঃ 
তার উক্তি শ্রীম্'র মত গুণীব্যক্তিন্ন ভায়েরীতে পাওয়।৷ গেলে তার মূল্য সম্বন্ধে 
সন্দেহের কারণ থাকে না। দেখতে পাই ১৮৮৬ গ্রীষ্টাব্ধের ১৩ই ফেব্রুয়ারী 

( ২রা ফাল্তন) শনিবারদিন ঠাকুর তার কঠে অসঙ্থ যন্ত্রণার প্রসঙ্গে বলেছেন, “এই 
মুখে কত লবঙ্গ এলাচ ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি-_বাবার আদরের ছেলে 
ছিলুম-_রামকষ্ণবাবু-তারপর কত ইশ্বরীয় নাম হলো-__তারপর পু'জরক্ত আর 
এই যন্ত্রণা” (ভায়েরী পৃঃ নং ৬৬১)। ঘরে সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন 
দেবেজ্রনাথ মজুমদার ও সেবক লাটু। এই উক্তি থেকেও বুঝা যায় পিতা 
ক্ষুদিরাম তার আদরের কনিষ্ঠপুত্রকে রামু নামে ডাকতেন, আদর করতেন । 
শোনা যায়, সময়ে সময়ে তাকে দেওয়া হয়েছিল অন্য দেব-দেবীর নামও। 

যাবতীয় তথ্যাদি হতে জান! যায় যে এই ভূবনবিখ্যাত রামরুষ্ণ নাম তাঁর পিতা 

বালকের অল্পবয়সেই ব্যবহার করেছিলেন । 

পঞ্চমতঃ, ঠাকুরের বংশতালিকার নিম্নলিখিত নামগুলি ভালভাবে লক্ষ্য করা 
দরকার । 

_মানিকরাম চট্টোপাধ্যায় 

7 ররর রা 
' ক্ষ্দিরাম রামশীলা নিধিরাম এ 

ভাগবত বন্দো। 

| ৃ ] 
রামতারক কালিদাস 

ূ 
ূ রা হেমাল্লনী (হলধাবী) 
র টট্ মুখে! 

| 

রী | | | |." 
রঘব রামরতন হাদয়রাম রাজারাম 

| যার রা রা 
রামকুমার 4৫ কাত্যায়ণী বামকষখ সর্বমঙ্গল। 

(গদাধর) 
নামঅক্ষয় | | | 
(বা অক্ষয়) রামপাল . লক্ষ্মী শিবরাম 

স্বয়ং শ্রীরামরুঞ্চ কেণবসন্দ্রের প্রগরকার্ধ [সম্বন্ধে মন্তব্য* করে বলেছিলেন* 

“আমার নাম কাঁগজে প্রকাশ কর কেন? বই লিখে, খবরের কাগজে লিখে, 
কারুকে বড় করা যায় না। ভগবান যাকে বড় করেন, বনে থাকলেও তাকে 
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সকলে জানতে পারে। গভীর বনে ফুল ফুটেছে, মৌমাছি কিন্তু সন্ধান করে 
যায়।” (কথামৃত ৫ভাগ/পরিশিই )। যে নামই দেওয়া হোক সুগন্ধ গ্রশ্মুটিত 

ফুল অজ্ঞাত থাকে না। প্রকটিত ব্যক্িত্বও কোনভাবেই চাপা থাকে ন1। 

বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র শ্রীরামরুষের সঙ্গে তার সঞ্চম দর্শনকালে সরাসরি জিজ্ঞসা 

করেছিলেন, “আপনি কে? ভাবস্থ শ্রীরামরুষ্ উত্তর দিয়েছিলেন, “আমায় কেউ 

বলে-_ আমি রামপ্রঘাদদ; কেউ বলে_রাজা রামকৃষ্ণ) আমি এখানেই 
( দক্ষিণেশ্বরে ) থাকি |” বামপ্রসাদ ও রাজ! রামকুষ্ণ এতিহাসিক চরিত্র, কিন্ত 

আলোচ্য ব্যক্তিত্ব শ্রীরামকুষ্ণ বর্তমান কাঁলে তদের চাইতেও অনেক বেশী পরিচিত 

এবং ইতিহাসে পরিচিত শ্রীরামরঞ্জ নামেই । তিনি রামরু্ক পরমহংস বা শুধু 
রামকুষ নামেই ভূবনবিখ্যাত। 

বিশ্বকল্যাণের জন্য লোকসংগ্রহার্থ অবতীর্ণ হয়েছেন এশীশক্তি, অবতীর্ণ 

হয়েছেন ক্ষ্দিরামপুত্র-রামকৃষ্ণবিগ্রহ অবনম্বন করে। অবতীর্ণ শক্তির স্ফুরণে 

-আবিভূর্ত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ-ঘোষিত সত্যযুগ। এই যুগের নায়ক 
রামকঞ্ণবিগ্রহে সম্পুটিত এশীশক্তি। তকে প্রণাম জানিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ 

লিখেছেন £ “পোহয়ং জাতঃ প্রধিতপুরুষে৷ রামরুষ্কস্তিদানীম্।” ঘে বিগ্রহে 

প্রকটিত হয়েছিল এই মহান শক্তি তাকে কে বা কারা প্রথম রামরুষ্ণ নামে ব্যবহার 

করেছিলেন সে বিষয়ে এতিহাসিক কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এ নরবিগ্রহ 
আশ্রপ্ন করে যে মহান এঁতিহাসিক ঘটন| ঘটে গেছে-__যাকে বল! হয়েছে রামকু্চ 

ফেনোমেনন তার গুকত্ব ক্রমেই ব্যাপকতর ও গভীরতর হচ্ছে, তার প্রভাব 

চতুর্দিকেই বিভিন্ন ও বিচিত্রতাবে অনুভূত হচ্ছে। এবং লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে 

এই প্রচার ও প্রসার ঘটছে রামরুঞ্জনাম অবলম্বন করেই। 

(১১) 



শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাতিকাতি 

" এশীশক্তি অবতীর্ণ হয়েছেন অনেকবার । অবতীর্ণ হয়েছেন মানুষের সাজে 
মানুষের মাঝে । সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছেন পশ্চিমবাংলার এক শ্যামল পলীপ্রান্তে। 

তার লীলাবিলাসের ইতিবৃত্ত চিরমুদ্রিত হয়ে আছে তক্তজনের হৃদয়পটে । 
এবারকার অবতীর্ণ এঁশীশক্তির একটি বৈশিষ্ট্য-_তীর বিগ্রহরূপের প্রতিচ্ছবি 
শুধুমাত্র তত্ত সাধু সঙ্জনের হৃদয়কন্দরে উৎকীর্ণ হয়ে নেই বা! শুধুমাত্র কবি- 
সাহিত্যিকের লেখনী বা স্থরকারের কণঠম্বরের মধ্যে তাঁর মহাঁজীবনের ভাবমৃতি 

সংরক্ষিত নেই-_তীর প্রতিচ্ছবি জীবস্ত হয়ে রয়েছে আলোছায়ার পটে, শিল্পীর 
তুলির মায়াজালে, ভাঙ্করের ছেনি হাতুড়ির নানা নির্মাণে । শ্রীরামরু্ণের 
বিগ্রহপট আজ বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত, মহামৃত্যুগ্জয় তিনি, লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে অপাবৃত 

অনাবৃত হয়েছে তার মহিমার দ্যুতি, তিনি আজ বিশ্ববিজয়ী । 

প্রতিকৃতি অর্থাৎ প্রকুষ্টা কৃতির প্রতিমা ইতি অথঃ। শ্রীরামরুষণের 
প্রতিকৃতির বিশেষ এতিহাসিক গুরুত্ব। ধর্মজীবনের একটি বৈজ্ঞানিক প্রমাঁণপত্র, 
গোঁড়জনের আননন্ফৃ্তির উৎস । 

শ্রীরামকষ্ণের প্রথম আলোছায়ার পট তৈরী হয় ব্রর্ধানন্দ কেশবচন্দ্রের 

উদ্মোগে। ফটে! তোল! হয় তাঁর বাসভবন 'কমলকুটারে'। সেদিন ছিল 

১৮৭৯ থৃষ্টাব্ের ২১শে সেপ্টেম্বর, রবিবার । বাংল! ১২৮৬ সালের ৬ই আশ্িন। 
ভাদ্রোৎ্সবের স্থুরু হয়েছিল ৩১শে ভাপ্র। কমল কুটীরে উত্মবের আয়োজন হয় 

৬ই আশ্বিন শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁর ভাগনে হ্ায়রামকে সঙ্গে নিয়ে উৎসব প্রাঙ্গণে 
উপস্থিত হন, তখন অপরাহ্ন প্রায় তিনটা, তিনি তীর ন্বভাবন্থলত মধুর কথাম্বত 
বর্ষণ করে, তীর স্থমিষ্ট বরে সঙ্গীত লহ্রী পরিবেশন, করে লকল ব্যক্তিকে মুগ্ধকরেন। 

“তিনি সেদিন ঈশ্বরদর্শন ও যোগপ্রেমের গভীর কথা বলিতে বলিতে এবং লঙ্গীত 
করিতে করিতে কতবার প্রগাঁ় ভক্তিতে উচ্ছবদিত ও উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কতবার 
সমাধিতে নিমগ্ন হুইয়। জড় পৃত্তলিকার ম্যায় নিশ্চে্ট ছিলেন, কতবার হাসিয়াছেন, 
কাদিয়াছেন, হুরামত্তের ন্যায় শিশুর ম্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, সেই প্রমত্ত অবস্থায় 
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কত গভীর গৃঢ় আধ্যাত্মিক কথা সকল বলিয়া সকলকে চমৎরত করিয়াছেন ।”১ 
্রাহ্মত্ত অ্লোক্য নাক্গ্যালের কে 'সচ্চিদানন্দ ঘন" নাম শুনে তিনি ভান 
হাত তুলে সহসা! দীড়িয়ে পড়েন। তার বাহজ্ঞান লুপ্ত হয়, তিনি গভীর 
নমাধিতে নিমগ্ন হন। দেখা" গেল, তার ভানহাতের আহুস মৃগমৃদ্রায় বিশ্বস্ত, 
বাম হাত বুকের উপর সংস্থাপিত, তার মুখারবিন্দ স্বীয় লাবপেট সমূৎফু্প, 
চৈতন্যানন্দে নি্কাত ব্যক্তিসত্তার আনন্দনিঝ র মুখকমলে পরিব্যা্ড। আলোছায়ার 

পটে বিধৃত এই প্রতিচ্ছবির বোধ করিতুলন! নেই । শ্রীরামকুষের পিছনে দাড়িয়ে 
হবায়রাম, তার পদতলে বস জনাআটেক ত্রাহ্মতক্ত। সঙ্গীতজ্ঞ ত্রেলোক্যনাথের 

সামনে একটি মৃদন্গ । ধন্য দেই ক্যামেরাম্যান যিনি এই অপূর্বদর্শন মনোহর 
মৃতি দাদা কালোর পটে ধরতে পেরেছিলেন। 

কেশবচন্দ্র এই আলোকচিত্রটি তার বৈঠকখানা ঘরের দেয়ালে সযত্বে 

রেখেছিলেন । একদিন ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত, রাজেন্দ্র মিত্র ও মনোমোহন মিত্র তার 

বাড়ীতে উপস্থিত হলে কেশবচন্ত্র আলোকচিজ্রটি দেখিয়ে বলেছিলেন, “এরূপ 

সমাধি দেখা! যায় না। যীস্তপ্ী্ট, মহম্মদ, চৈতন্য এদের হত ।”২ 

শ্রীরামকুষজের দ্বিতীয় আলোকচিত্র গৃহীত হয় সুরেশ মিত্রের উদ্যোগে । 

সেদিন ছিল ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্ধের ১০ই ডিসেম্বর, শনিবার । ঠনঠনিয়ায় বেচু চ্যাটাজি 
্বী'ট রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। উপলক্ষ্য 

শ্রীরামকষ্ণের মিত্র বাটীতে শ্ুভাগমন। রাজেন মিত্রের বাড়ী যাওয়ার পথে 

শ্রীরামরুঞ্চ প্রথমে সিমুপিয়াতে মনোমে|হন মিত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হন। তখন 

অপরাহ্ন প্রায় তিনটা, সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সুরেন্দ্র (সুরেশ মিত্র ) 

প্রস্তাব করেন, “আপনি কল দেখবেন বলেছিলেন চলুন ।” শ্রীরামরষ্ণ দম্মত 

হন। কল অর্থাৎ ক্যামের| দেখতে যাওয়ার জন্য ঘেোড়াগাড়ি করে রাধাবাজারে 

(অপরমতে বউবাজারে ) বেঙ্গল ফটোগ্রাফারের ই,ডিওতে উপস্থিত হন। 
ফটোগ্রাফার বুঝিয়ে দেন, কিভাবে ছবি তোলা হয়। শ্রীরামরুষ্ণের সকল 

ভাবন। ঈশ্বরকেন্দ্রি। ছবি তোলার পদ্ধতির মধ্যে শ্রীরামকুষ্। আবিষ্কার 
করেন ভক্তপীবনের তাত্পর্য। সেদিনই ছবি তোলার কয়েকঘণ্টা পরে 

তিনি কেশবচন্দ্রকে বলেন, “আজ বেশ কলে ছবি তোল। দেখে এলুম | একটি 

দেঁখলুষ যে, শুধু কাচের উপর ছবি থাকে না। কীচেন্ন পিঠে একটা কালি 

১। ধর্মতত্বঃ ১৬ই আশ্বিন, ১৮০১ শকাষ। 

২। শ্রীশ্রীবামকষ্ণকথামত। €। পরিশি (₹ 



মাখিয়ে দেয়, তবে ছবি থাকে। তেমনি ঈশ্বরীয় কথ। শুনে যাচ্ছি তাতে 

কিছু হয় না, আবার তৎক্ষণাৎ ভূলে যায়। যদ্দি ভিতরে জ্ন্রাগ ভক্তিরূপ 
কালি মাখান থাকে তবে সে কথাগুলি ধারণা হয়। নচেৎ শুদে আর 

ভূলে যায়।” 

কলঈদেখতে দেখতে শ্রীরামরুঞ সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময়ে তীর 

ছবি তোল] হয়।৩ ছবিতে দেখা যায় শ্রীরামরুষ্ণ টীড়িয়ে, গায়ে বনাতের 
কোট, পায়ে চটিজুতা, কাপড়ের আচল কাধের উপর ফেল! । তাঁর ভান হাত 

একটি স্তন্তের উপর আর বাম হাত বুকের নীচে রাখা । মুখকমল বিমলানন্দে 

উত্ভাদিত, চক্ষু অধ-নিমীলিত। মন ঈশ্বরে আত্মস্থ । তৃপ্তির লাবণ্যে মুখকমল 
প্রদীপ্ত। 

শীরামকষ্ণের যে আলোকচিত্রটি বর্তমানে লুপ্ত মেইটি সম্ভবতঃ তাঁর তৃতীয় 
চিত্র, ম্বামী নির্বাণানন্দজীর স্থতিকথায় জানা যায় ডাঃ রামচন্দ্র দণ্ডের উৎসাহে 

শ্রীবামকষ্ণের একটি আলোকচিন্র তোল! হয় । ছবিটি দেখে শ্রীরামরুষণ মস্তব্য 

করেছিলেন, “আমি কি এত রাগী ?* বামচন্ত্র বোঝেন ছবিটি শ্রীরামরুষ্রের 

মনঃপৃত হয় নি। তিনি নেগেটিভ সহ ছবিটি গঙ্গাজলে বিসর্জন দেন। . 
শ্রীরামকষ্ণের চতুর্থ প্রতিকতি ৪২১৩০ ক্যানভামে আক একখানি 

তৈরচিত্র। ভক্ত স্থরেন্দ্রের বিশেষ উদ্যেগে জনৈক সুদক্ষ শিল্পী ( সম্ভবত 

ঢ২৪৮ ) চিত্রাঙ্কন করেন । চিত্রের বিষয়বস্ত শ্রীরামরুষ্চ কেশবচন্ত্রকে সর্বধর্মমণ্ঘয়ের 
উপদেশ দিচ্ছেন । কেশবুচন্দ্র এই উপদেশবাণী সাঙ্গীকরণ করে “নববিধান” (16 

ব€র্ঘ 10150205800) ) হ্যটি করেন । পেই কারণে শ্রীশ্রীরামকষ্ণকথামৃত'কার 

এই চিত্রের নামকরণ করেছেন 'নববিধান”। ঠৈলচিত্রে গীর্জা মজিদ ও 

মন্দিরের পটভূমিতে দাড়িয়ে শ্রীরামরুষ্ণ কেশবচন্দ্রকে উপদেশ দিচ্ছেন। 
শীরামরুষ্চ অঙ্গুপি নির্দেশ করে দেখাচ্ছেন ভাবরাজ্যের এক মনোরম চিত্র। 

ঈশাদূত ও মহাপ্রহথ প্রেমানন্দে দিব্যনৃত্য করছেন, তাদের খিরে জনাঁপনের 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আনন্দ আবেশে কেউ খোল বাজাচ্ছে, কেউ শি] ফু'কছে, 

৩। এই দিনের ঘটন] সম্বন্ধে স্ব্ং শ্রীরামকষ্ণ বলেছিলেন, “রাধাবাজারে 
আমাকে ছবি তোলাতে নিয়ে গিছলে। | দের্িন রাজেন্দ্র মিভ্রের বাড়ী যাবার 

কথা ছিল কেশব দেন আবু সব আপবে, শুনেছিলুম। গোটাকতক কথা বলবে! 

বলে ঠিক করেছিলাম রাধাবাঞজারে গিয়ে সব ভুলে গেলাম। তখন বললাম। 
মা তুই বলবি। আমি আর কি বলবো।” ( কথামৃত ৪1১১২), 

(১৪) 



কেউ বা ধর্মপতাকা ধরে মুগ্ধ বিশ্বয়ে সর্বধ্মসমন্থয়ের রসমাধূর্ঘ আস্বাদন করছে। 
কেশবচন্ত্রের হাতে'নববিধানের? প্রতীকদণ্ড ও পতাকা, পাশেই শ্রীরারুষের 

প্রতিকৃতি । পার্থক্যের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ এখানে উন্নীলিত কিন্ত 

আলোকচিত্রে অর্ধনিমীলিত। এখানে ডান হাতখানি বুকের উপর ধরা, 

আশ্ুলগুলি ভাবরাজ্যের চিত্রের দিকে প্রসারিত। আর বাম হাতথানি যেন 
পটভূমিকার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তাছাড়াও চিত্রকরের মুন্সিয়ানাতে 

চিত্রপটে শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাবছ্যতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার স্পষ্ট 
অভাব আলোকচিত্রে। গভীর ভাবগ্ঠোতক এই চিজ্ঞটির ভাবসম্পাদদনায় সাহায্য 

করেন ডাঃ রাম দত্ত ও মনোমোহন মিত্র । চিত্রটি অন্কনকাল ১৮৮১ খুষ্টাব্দের 

১১ই ডিসেম্বর হতে ১৮৮২ খুষ্টাব্ধের ২*শে অক্টোবরের মধ্যে । অস্কনকার্ধ স্থুরু 

হয় সম্ভবতঃ ১৮৮২ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। চিত্রটি প্রস্তত হলে স্থরেন্দর 

একদিন দৃক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে শীরামকঞ্চকে দেখান, চিত্রথানি কেশবচন্দ্রের 

নিকটও পাঠান। কেশবচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেন, *165560 19 1১0 

00170910. 0215 1062.1 প্রায় তিন বছর পরে এই চিন্রটির একটি অন্ুরুতি 

নন্দবন্থুর বাড়ীতে দেখতে পাওয়] যায় । চিজ্রটি দেখে শ্রীরামকুষণ মন্তব্য করেন £ 
“ও যে স্থুরেন্দ্রের পট ।” 

প্রসন্নের পিতা ( সহান্তে ) £ আপনিও ওর ভিতর আছেন ! 

শীরামরুঞ্জ ( সহান্তে ); ওই একরকম, ওর ভিতর সবই আছে। ইদানীং 

ভাব ।€ 

পঞ্চম প্রতিকৃতিখানি শ্রীরামকষ্জের সর্বাধিক প্রচাবিত আলোকচিত্র । 

আলোকচিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ একটি আসনের উপর উপবিষ্ট । তীর সুঠাম চেহারা, 

প্রফুল্ল মুখারবিন্দ ও নয়নাভিরাম মৃতি থেকে প্রতীতি হয় শ্রীরামরুঞ্চ যেন 
ভাবামৃতসাগরে ভাসমান সহশ্র্দদ পন্মের মত চারিদিকে আনন্দছ্যুতি বিকীরণ 

৪ ততন্বমপ্তরী, দ্বিতীয়ভাগ, চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা পৃঃ ৭৫। 

৫। কৃথামৃত ৩১৮২ 

৬। স্থরেন্দ্রনাথ চত্রবর্তা ঃ শ্রারামকঞ্জের ফটোপ্রসঙ্গে ( উদ্বোধন, ৬৪ তম 
বর্ষ, *ম দংখ্য।)। তাঁর মতে ফটে! তোলা হয় সকাল সাড়ে নয়ট। নাগাদ, কিন্ত 

(ম্বামী নির্বাণানন্দজী স্থত্রে প্রাপ্ত) স্বামী অথণ্ডানন্দজীর মতে ফটো তোল হুয় 

বিকালে । বাধাকাস্তীর মন্দিরে বিকালেই পশ্চিমের আলোতে ফটো তোলা 

খ্বাভাবিক মনে হয় । 

(১৫) 



করছেন। ১৮৮৩ খুষ্টান্বের অক্টোবর মাসের এক রবিবারে আলোকচিত্র গৃহীত. 
হয় ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে । বরাহনগর ৩৬, কুটিঘাট রোডের অবিনাশ 
চন্দ্র দা চিত্র গ্রহণ কবেন। অবিনাশ তখন ফটোগ্রাফার বোর্ণ শেফার্ড ' 
কোম্পানীতে শিক্ষানবিশী করতেন । 

শ্রীরাম প্রথমে আলোকচিত্র নিতে মত দেন না। ভবনাথ ফটোগ্রাফার, 
নিয়ে এসেছিলেন, তিনি হতাশ হয়ে পড়েন, তাদের সাহায্য করতে নগেন্দ্রনাথ 

এগিয়ে আসেন । শ্রীরামক্্ণ শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীর মন্দিরের উত্তরদিকের রূকে 

পায়চারি করছিলেন সে লময়ে নগেন্দ্রনাথ এগিয়ে এনে তার সঙ্গে ভগবৎ প্রনঙ্গ 

করতে থাকেন। শ্রীরামকৃ্চ বলে ভাবে বিভোর হয়ে ভগবত্প্রপঙ্গ করতে করতে 

সমাধিস্থ হন। গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন। দেখা গেল তার দেহ জড়বৎ 

নিথর নিম্পন্দ। নয়নযুগল নিমীপিত, সর্াঙ্গে যেন আনন্দদ্যুতি। এই স্থযোগে 

অবিনাশের হাত থেকে নেগেটিভ কীচখানি মাটিতে পড়ে একটি কোণ ভেঙ্গে 

যায়। এই দৌষটি ঢাকবার জন্ত অবিনাশচন্ত্র চিত্রের উপরাংশ অর্ধ5ন্দ্র/কৃতি 
করে কেটে ফেলেন। এই কারণে আনোকচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির 

উপরাংশে অর্ধচন্দ্রাকার একটা দাগ দেখা যায়। চিত্রগ্রহণের প্রায় তিনসপ্তাহ 

পরে ভবনাথ আলো।কচিত্রথানি শ্রীরামকুঞ্চকে দেধান। চিত্র দেখে শ্রীরামকুষ্জ 

মন্তব্য করেন “এ মহাযোগের লক্ষণ। এ ছবি কালে ঘরে ঘরে পৃজা হবে ।” 

নহবতের নীচে শ্রীমাঁয়ের ঘরে এই প্রতিকৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ ম্বয়ং ফুল বেলপাত! দিয়ে 

পুজা করেছিলেন। ,.কাশীপুরে একদিন শ্রীরামরু্খ শ্রীমাকে হাসতে 

হাসতে বলেছিলেন, '*ওগো] তোমরা কিছু তেবো৷ না। এর পর ঘরে ঘরে আমার 

(প্রতিকৃতির ) পূজা! হছবে। মাইরি বলছি বাপান্ত দিব্যি ।” শ্রীরামকৃষ্ণের এই 
অনিন্দ্য হুন্দর প্রতিকৃতিখানি জগখ্জুড়ে তক্তগণ “ছায়। কায় সমান” বোধে নিত্য 

পুজার্চনা করে থাকেন। 

ষষ্ঠ প্রতিকৃতিখানি আবামরুষ্চের মহাসমাধিস্থর-পর আলোকচিত্র । ১৮৮৬ 

খুষ্টাব্দের ১৬ই আগঞ্ বিকাল চারটার পর কাশীপুর বাগানবাটিতে শ্রীরামকুষ- 

বাত ধনের সদর দরজার সিঁড়ির সামনে আলোকচিজ্ঞ গ্রহণ কর! হয়। ডাক্তার 

মহেন্দ্রলাল সরকারের উৎসাহে ও অর্থান্ুকুল্যে আলোকচিত্র গৃহীত হয়। 

সুসজ্জিত পালক্কে শাঙ্গিত মহাপমাধিমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ । তার মুখশ্রী দিব্যলাবণ্যে 

৭। ন্বামী অভেদানন্দ £ মন ও মানুষ, পৃঃ ১৫২ 
৮| জ্থামীগন্ভীরানন্দ : শ্রীম! লারদাদেবী পৃঃ ১৭৫ 
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সমুজ্জল, পরিধানে পাতবসন, ললাট চন্দন-চিত, গলদেশে শ্বেত্মাল্য । পালকঙ্কের 

পিছনে দীড়িয়ে প্রায় পয়তাল্িশজন রামকুষ্ণান্থুরাগী । এই সব ভক্তবুন্দের 

দাড়ানোর ক্রমবিষ্তাস, নরেজ্দরের গলদেশে ধুতির অচল ইত্যাদি লক্ষ্য করলে 

বোঝা যায় অন্ততঃপক্ষে ছুটি আলোকচিত্র নেওয়া] হয়েছিল। ভক্ত বলরাম 

বস্থর হাতে দেখা যায় সর্বধর্মদমন্বয়ের একটি প্রতীকদণ্ড। একটি অথগ্ুবুত্ের 

মধ্যে শৈবের ত্রিশুল, বৈষ্বের থুন্তি, অদ্বৈতবাদীর ওঁকাঁর, ইসলামের অর্ধচন্ত্র ও 
্রীষ্টের ভ্রুশের সমাবেশ । আলোকচিত্রটি শ্রীরামক্ঞ্চের জীবন ও বাণীর অন্তনিহিত 
ভাবটি তুলে ধরেছে । চিজ্রটিতে শ্ররামরুষ্ণ-শহিত ক্রুশ বহন করতে প্রস্থত তাত 

অনুরাগিবুন্দ স্থির দৃষ্টিতে তাবিয়ে দেখছেন শ্রারামকঞ্ণের মুখপানে, জানবার জন্য 

বুঝবার জন্য তার আরব লোকহিত্ব্রতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব । 

শ্রীকীমকুষ্ণের সপ্তম প্রতিকৃতির রচনাকাল ১৯১৮ গ্রীষ্টাব্ব। শিল্পী জনৈক 

মারাঠী ভাস্কর । ন্বামী সারদানন্দের উৎসাহে ও এটনী অটলবিহারী মৈত্র 

মহাশয়ের অর্থাজুকৃল্যে তৈরী হয় শ্রীরামকু'ষ্জর প্রথম মর্ম মৃতি। কপকাতার 
ঝাউতল|র *৮.ডিতে প্রতিমূত্ির জমি তৈরী হলেম্বামী ব্রদ্ধানন্দ' ম্বামী শিবা, ন্দ, 
স্বামী সারদানন্দ, যোগেন মা, গোলাপ ম। প্রভৃতি দেখতে যন । আজান্ুলন্থিত- 
বাহু, শ্রীবামক্ষ্জের বসার ভঙ্গী, তার কানের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ের সংশোধনের 

কয়েকটি পরামর্শ দেন বহুদর্শী স্বামী ব্রহ্মানন্দ। সংশোধনের পর আরেকদিন 
স্বামী ব্রহ্মাণন্দ ও অন্যান্যের ৮.ডভিওতে গিয়ে দেখে শুনে প্রত্কিতিখানি 

অনুমোদন করেন । শোনা যায় প্যারিস প্রন্গবে ঢালাই করার সময় ছাচ কিছু 

বিকৃত হয় । এভাবে পাথরের প্রতিকৃতিটি নিমিত হলে পরে কাশতে শ্ীরামক্ঞফ্র 

অদৈতাশ্রমের মন্দিরে স্থাপন করা হয়। শ্রীরামরুঞ্চকে ধার] দীর্ঘকাল ধরে 

দেখেছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের অনুমোরদিত এই প্রতিকৃতির বিশেষ মূল্য, 
সন্দেহ নাই ।৯ পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকচিত্র অবলহ্ঘন করে অনেক 
প্রস্তরমৃতি. ব্রোপ্জমৃতি প্রভৃতি গড়ে উঠেছে । 

শরীবামকষ্ণের আলোকচিজ্ে বিধৃত প্রতিচ্ছবি, পটে চিত্রিত প্রতিকতি ও 

প্রস্তরে উত্ধকীর্ণ প্রতিমৃতি জগ্জুড়ে শোভা পাচ্ছে। এদের সকলেরই উৎস 
উপরে বণিত এক বা একাধিক বিগ্রহের প্রতিকৃতি। আর মুগ্ধ প্রতিরূপের 
আড়ালে আবৃত যে মহাঁজীবন তা ন্বীয় মহিমায় প্রতিষিত হাজার লক্ষ মানুষের 

হৃদয় সিংহালনে__-তার হিরণ দীপ্চি বিশ্বমানবের বর্তমান ও ভবিষ্যতের 

দিশারী । 

৯। হ্বামী নিবাণানন্দজীর নিকট প্রাপ্ত, এর কিয়দংশ উদ্বোধনে প্রকাশিত 
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শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যা 

গাছের মধ্যে কোন কোনটি 'অচিন গাছ+, তেমনি দেখতে শুনতে মানুষের 

মত হলেও অবতারপুরুষ অচিন মানুষ; অবতারপুরুষ সম্পূর্ণ ব্বতন্ত্রঃ তিনি 
অনন্যসাধারণ, তিনি নিরুপম ॥ অবতারপুরুষের অনন্যন্থাতন্ত্রয বোধ করি সর্বাধিক 

প্রকটিত হয়েছিল শ্রীরামকষ্ণচরিত্রে । 

রসিক শ্রীরামকুষ্ণ হাস্তে হাস্তে নিজের সম্বন্ধে বলতেন £ “আমি মূর্থোত্বম,। 

“আমি তো মুখ্য । স্বামী বিবেকানন্দ তীর সম্বন্ধে বলেছিলেন, “তিনি 

( শ্রীরামকুষ্ণ ) কৌনক্রমে নিজের নাম লিখিতে পারিতেন |” অনুরূপভাবে স্বামী 

প্রেমানন্দ বলেছিলেন, % তিনি ) যো সো করে লিখতে পারতেন মাত্র এবং 

বাইরের জগতে তীর পরিচয়, তিনি একজন মূর্থ দরিপ্র ব্রাহ্মণ, মন্দিরের সামান্ত 

একজন পৃজকমাত্র। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী খারা শ্রীরামরুষ্ণের চৌন্বকব্যক্তিতে 
আকুষ্ট হয়েছিলেন, তার্দের অনেকেরই মনোভাবের নমুনা প্রকাশ পেয়েছে 

প্রতাপচন্্র মজুমদারের নেখনীতে। বিশ্মিত প্রতাপচন্্র নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা 
করে লিখেছেন 2 খু, ৪ 20009210152) 015111593, 9216-0217063, 3০001- 

902161০8] 50-০811657 200108090 19959319910, 900 1), (1২2100210719101)2 

[81:810)91781)59) 2 00901, 11110258600) 90101000105 01000115170, 

0156954, 1916-0765560, 17911-100190:0005, :115001255 17111010 

0০০০০০'১ এই ধরনের মন্তব্যের বহন ও অনেকক্ষেত্রে যথেচ্ছ ব্যবহারে 

শ্রীবামরষ্জের শিক্ষারদীক্ষা! বিদ্যাবন্তা সম্বন্ধে একটি ধোয়ালার হ্যাট হয়েছে। 

বিশ্লেষণধর্মী ও তথ্যমূলক আলোকসম্পাতের সাহায্যে ধোয়ানার আবরণ ভেদ 

করতে না পাবুলে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্থুপম চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রায় 

অজ্ঞাত থেকে যাবে । এই রহস্ত ভেদ করতে না পারলে আমরা বুঝতে পারব না, 
তিনি “মূর্খ” হলেও পণ্ডিতের! তার সঙ্গে তর্ক করতে এসে কেন “কেঁচো? হয়ে ঘেত। 

১:7006010615015 03851661015 ০৬1০, 00০0402০১ 1879. 
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তার নিজ উক্তি, কি আশ্চর্য্য, আমি মূর্খ । তবু লেখাপড়াওয়ালারা এখানে, 

* আসে, এ কি আশ্চর্য্য 1' এর মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারব না। 

শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকালের নাম গদাঁধর বা! গদ্দাই। শ্রীগদ্ীধরের বাল্যকালের 

শিক্ষার্দীক্ষা। সম্বন্ধে বিবিধ ও বিতিত্র কক্পনর জাল বোনা হয়েছে । কোন 

জীবনীকার লিখেছেন, 'বিদ্যাভ্যাসে গদায়ের নাহি তত মন", গায়ের পাঠশালে 

যাওয়া-আসা নার । লেখাপড়া বড় বেশী নাছি হয় তার ॥* আবার কেউ অভিযোগ 

করেছেন যে, বিগ্যাভ্যাসে অমনোৌধেগী শ্রগদাধর পড়াশুনা নাম করে বাড়ী 

থেকে বেরিয়ে সমবয়মীদের সঙ্গে হাটে মাঠে খেলাধুল। ঘাত্রাগান করে বেড়াতেন। 

আরেকজন লিখেছেন, গগরক্ক মহাশয় অন্যান্য বালক্দিগকে যেমন পীড়ন কৰ্রিয়া 

পাঠে মনোযোগ করাইতেন, গদাইয়ে অন্ুপস্থিতি-সময়ে তাহার জন্যও সেইব্প 

প্রতিকারের ব্যবস্থা কবিবেন, মনে করিতেন; কিন্তু গদাই পাঠশালায় উপস্থিত 

এবং গুক মহাশষের স্ম্ুখন হইলে তাহার লে প্রতিজ্ঞ! বিস্বত হইতেন। তিনি 

গদাইকে অতীব ভালবাপিতেন .*১ অপর একজন লিখেছেন যে, অমনোযেগী 

বালককে শায়েস্তা কবার জন্য গুরু মশাই বাশককে বেত্রাঘাত করেও তীত্র বিদ্াচগানু 

অনীহা দূর করতে পাবেননি 15 কেউ বা বলেছেন, লেখাপড়ার জন্য পীড়াপীড়ি 

করুলে শ্রাগদাধর সেইকালেই বশেছিলেন, “বিদ্যা শিখে ত শ্রাদ্ধ করাতে হবে আর 

চাল কলা বেধে আনতে হবে । আমার অমন বিগ্যায় কাজ নেই | পেই অন্ন খেতে 

হবে।১ এভাবে বিগ্াচর্চায়্ বীতম্পহ একপগ্তয়বে বালক শ্রাগদাধরের যে চিত্র 

পরুবতীকালে জীবনীকারগণ একেছিনেন, তার প্রায় অনুরূপ ছবি তুলে 

ধরেছিলেন তার সমকালীন পত্রপত্রিকা । 'ধর্ততন্ব' পত্রিকা ১৮৮৬ খ্রীগ্ান্দেু 

৩১শে অগস্ট লিখেছিল, “বু মরুঞণ লেখাপড়ার চা প্রায় কিছুই করেন নাই । 

রীতিমত ছুই চারি ছত্র লিখিতে বা পড়তে পারিতেন কিন] সন্দেহ ।' ১৯৮৮৬ 
খ্রীষ্টাব্বের ১০ই সেপ্টেম্বর 7016 [1)0191) 1401000: লিখেছিল, 4391 914 

70০০1: 01918]711 12101]5 *১* (.8109001510108, ৮৮85 1000 10100132611 

[2021৮11)5 ৪ 50900. 5৫0080107) 920০01917 01 501110091) 11) 1015 

৮০175০70855, প্রাঞ্তক্ত সকলেই শ্রীরামকষ্চগুণগ্রাহী ; তারা বোধ করি 

শ্রদ্ধাতক্তির আতিশয্যে যথেষ্ট কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং অতিশয়োক্কি 

২ গুরুদা বর্মন £ শ্রীরামকষ্চচরিত, পূ: ১৩-৪ ৩ ধৈগ্যনাথ লাহা ঃ 

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৬০-১ 
৪ শ্রী্রামকৃষ্ণচরিত, পৃঃ ১৪ 

(১৯) 



করেছিলেন । কেউ আবার তাত্বিক ব্যাখ্যা করে শ্রীগদাধরের নিরক্ষরতার 
যাথার্থ্যও দেখিয়েছিলেন ।৫ 

শ্রীরামরুষ্ণ তার শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করেছিলেন গ্রামবাংলার এক 
স্থদুর পললীতে আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে। কিন্তু তার জন্মভূমি কামার- 

পুকুবের অদুরেই ছিল বাংলার অন্যতম প্রধান রুষ্টি ও সংস্কৃতির পীঃস্থান বিষুপুর । 
সে সময়ে বিষ্ুপুরের কৃষ্টিসংস্কৃতির প্রভাব কামারপুকু্ন ও নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে 
সথম্পষ্ট। শ্যামল গ্রামীণ বাংলার জ্রেহমধুর পরিবেশে বালক শ্রীগদাধর বড় হয়ে 
উঠছিলেন। পিতা ক্ষদিরামের কাছে হাতে খড়ি হবার পর আীগদীধর নিকটস্থ 

পাঠশালায় যোগদান করেছিলেন, তখন তার বয়ল পাঁচ বছর। লাহাদের 

শ্রীশ্রীহুর্গামন্দিরের সম্মুখে যে নাটমন্দির সেখানেই বসত পাঠশালা । শ্রীগদাধতের 

শিক্ষাকালের প্রথমদিকে গুরুমশাই ছিলেন মুকুন্দপুর-নিবাসী যছুনাথ সরকার, পরে 

ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ সরকার ।৬ সকালে ছু'তিন ঘণ্টা ও বিকালে দেড়-ছুই ঘণ্টা 

পাঠশালা বদত। সেকালের ীতি অন্ুসাবে শ্রীগদাধর তালপাতায় বাংল! 

বর্ণমালা ও বানান লেখা শিখতে আরস্ত করেন । পেই সঙ্গে সকল শিক্ষার্থীর 

সঙ্গে এককঠে তারম্বরে মানসাহ্ব, কড়!কিফ্বা, গণ্ডাকিয়া, দশকের নামত] উচ্চারণ 

করে মুখস্থ করতেন । সকল বিষয়েই মুখস্থ করার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত । 

তালপাতায় অস্ক লেখ! অভ্যাস হলে শিক্ষার্থীরা কলাপাতায় তেরিজ ( অঙ্কের 

যোগ ) জমখরচ ও নামধাম প্রভৃতি লেখা আয়ত্ত করত। গণিতে উতপাহী 

ছাত্রঙ্গের অধিকন্তু শিখতে হত শুতঙ্করী নিয়ম, মাপস্মাহিনা স্দকষ] 

জ্মাবন্দী খংলেখা জঙ্গিদারীর খতিয়ান লেখা ইত্যাদি। তদানীস্থন 

৫ বৈকুঠন'থ সান্যাল লিখেছেন 2 “তোতাপাখীর মত পুথি না পড়িয়া, 

সাধনপ্রভাবে শিক্ষার গ্রত্থিপান্য ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করিয়া ভবিষ্যতে নকল অক্ষর 

অর্থাৎ, শাস্্রকে উদ্ভাসিত করিবেন,.»হয়ত এই নিমিত্তই নিরক্ষর হইলেন ।+ 

(শ্রশ্রীরামকুঞ্চলীলামৃত, পৃঃ ৭) 

৬ তত্মঞ্জরী, সপ্তমবর্ষ, দশম সংখ্যা, পৃঃ ২৩৪ অনুসারে শ্রীগদাধরের 

পাঠশালায় শিক্ষক ছিলেন রামপ্রসাদ গুপ্ত, তার গুম আশু সভবতঃ 

৭ বাংলায় ও আসামে আস্কের রা 

চলে । শুভক্কর সম্ভব: পঞ্চদশ শতবের পুরে 

কায়স্থ সম্তান শুভন্কর নাম বা উপাধি ধারণ ঝু্সেছিলে 



প্রথান্সাবে রামায়ণ মহাভারত পুবাণাদি ধর্মগ্রস্থের পাঠ ও আবৃত্তি পুণ্যকর্ম বলে 

বিবেচিত হত; শুধু তাঁই নয়, এই সকল গ্রন্থ বা তার অংশবিশেষ অনুলিপি 

করাও ছিল পুণ্যকর্ম। প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ করে কিশোর শ্ীগদাধর 

কয়েকটি পুথি অনুলিপি করেছিলেন । কালের কবাল-গ্রাদ থেকে যে কয়টি 

পুথিপত্র আজও প্রায় অবিকৃত অবস্থায় বি্ধমান সেগুলি স্থনিশ্চিন্ভাঁবে প্রমাণ 

করবে কিশোর শ্ীগদাধরের বিছ্যাচর্চয় প্রীতি ও নিষ্ঠা। তীর হস্তাক্ষরে লেখা 

পুঁথিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগা £ রামকৃষ্ণ/য়ণ, হরিশ্চন্দ্ের পালা, সবার পাল? 

মাহরাবণ বধের পালা, যোগাদ্যার পাল! ও শ্রীপ্র5ণ্ভী। পাঠকের কৌতুহল- 
নিবৃত্তির জন্ত শ্রীগদাধরের গ্বহস্ত লিখিত পুঁখিগুলির লংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে 
পারে। 

(ক) হপিশ্চন্দ্রের পালা" £ ১০২" ৩৬” তুলোট কাগ্জে ৩৭ পৃষ্ঠার পুঁথি । 

পুঁথির রীতি অনুযায়ী সাধারণতঃ এক পৃষ্ঠায় লেখা, পর পু ছুটি পৃষ্ঠ; নিয়ে একটি 

পৃষ্ঠার নম্বর । এখানে পৃষ্ঠার ক্রমিক নম্বর দরশকিয়া ও পণকিয়ার উত্তর 
অঙ্কানুসারে লেখা । শ্রীগদাধর এই পু'িটির অন্লেখ সমাপ্ত করেছিলেন বঙ্গাব্দ 

১২৫৫ সালের ২*শে ঠবশাখ অর্থাৎ সোমবার রুষ-একদশী, শকাব্দ ১৭৭০) 

ইংসাজী ১৮৪৮ শ্রীষ্টাব্ধের ১লা মে। দে সময়ে শ্রীগদাধরের বয়স প্রায় বার বছর 

ছই মাস। তিনি 'শরীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। অথ হরিশ্ন্দ্রের পালা ।-__লিখে 

পালাগানের মূলটি আরস্ত করেছেন। পালাগানের শেষে লিখেছেন তার নিজের 

নাম ও ঠিকানা । এখানে তার নামের স্বাক্ষর 'শ্রীগদাধর চট্রোপাধা”। 
পালা-গানটির মূল-রচয়িতা শঙ্কর, যিনি কবিচন্দ্, দ্বিজ কবিচন্দ্র, কবিচন্ত্র 

চক্রবর্তী ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। স্বর কবিন্দের 
পিতা মুনিরাম চক্রবর্তী, নিবাদ লেগোর নিকটবর্তী আধুনিক পেনো গ্রামে । 
কবিচন্ত্র বিষুপুরের রাজা গোপাল সিংহের ব্লাজত্বকালে ( ১৭.২-৪৮) সভাকৰি 

ছিলেন। তিনি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ পাচালী লিখেছিলেন গোপাল সিংহের পিতা 

রঘুনাথ সিংহের রাজত্বক'লে (১৭০২-১২)।৮ কৰিচন্দ্রের অধ্যাত্বরামায়ণ 

দক্ষণরাট়ে “বিষুবপুবী রামায়ণ' নামে খাাতি লাভ করেছিল । ভাঃ দীনেশচন্দ্র 

৮ বামায়ণে রামলীল] কবিচন্দ্রে গায়... 

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় পান্ুয়ায় বলতি। 

রঘুনাথপিংছের জয় কর লুঘুপতি। 

( স্থকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃঃ ৩৫৬) 

(২১) ৫ ১ ৪ 



সেন তীর বিখ্যাত 71905 ০ 36175811 [,917608£6 8000 11661080019 

(20 চ0, 9. 178-79) গ্রন্থে শঙ্কর কবিচন্দ্রের লেখ! যে ৪৬টি কাব্য রচনার 

তালিক1 দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি 'হরিশ্ন্রের পালা” । ডাঃ সেনের প্রার্থ 

পু'ধিখানির লিখন তথা অনুলিখনের কাল ১৭৯৬ খ্রটাৰ। এই পুথিখানির কোন 

একখানির নকল শ্রীগদাধরের আলোচ্য অনুলেখের আকর। 

(খ) 'মহিরাবণের পালা” £ এ একই মাপের তুলোট কাগজে ৩১ পৃষ্ঠার 
পুথি। মূলের পূর্বে প্রায় ৪ পৃষ্ঠার বন্দনাগান, শ্রিশ্রীরামঃ | বন্দনা পিখ্যতে 1৮ 
দিয়ে শুক্ক | তিনি পুঁথি সমাপ্ত করে স্বাক্ষর করেছেন 'শ্ীগদাধর চট্টোপাধ্যায়ঃ, | 

সমাপ্ত করার তারিখ শিখেছেন ২রা ভাদ্র প্রতিপদ । পুবাতন পঞ্ডিকা 

আলোচনা করে ও শ্রীগদাধরের লেখার বিন্যাস, শব্দের বানান ইত্যার্দি 

লক্ষ্য করে স্থির করা যায় যে, সমাধির তারিখ বঙ্গাব্দ ১২৫৫ সালের ২বা ভার, 

কষ্ণদ্বিতীয়া, বুধবার (ইংরাজী ১৮৪৮ ষ্টার ১৬ই অগস্ট ) অথবা ১২৫৫ 

সালের ১লা ভাদ্র, প্রতিপদ, মঙ্গলবার । তখন 'অভলেথকের বয়ন প্রায় সাড়ে 

বার বছর। 

পুথিখানির মূল-রচয়িতার অনুপন্ধান করতে গিয়ে কৃত্তিবাস ও কবিচন্ত্র এই 

ছুটি তণিতার সহাবস্থান বিভ্রান্তির স্থষ্ট করে। এই ধরনের ভণিতা-বিভ্রাট 

সম্বন্ধে ডাঃ স্থকুমার মেন লিখেছেন, € মহাভারতের তুলনায় ) রামায়ণের বেলায় 

ভণিতা-বিকৃতি অনেক বেশী হইয়াছে । কেননা ন্ামায়ণ গাওয়া হইত এবং 

গায়নদের নিজের নাম ভণিতারূপে চালাইয় দিবার প্রবৃত্তি সর্বদা সজাগ থাকিত। 

এই কারণে সধ্ুদশ শতাব্দে রচিত বামায়ণেও যথেষ্ট ভণিতা-বিভ্রাট ঘটিয়াছে ১ 

( বাঙ্গাল! লাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১২২ ) এখানে ভাষাতে কুত্তিবাশী স্থুর যে নাই 

তানয়। কিন্তু ব্দণাগানে কৃন্তিবাদন্ে যেবপ ভক্তি দেখানো হয়েছে, তাতে 

এই পালাগান কত্তিবাসের হতে পারে না। সামগ্রিকভাবে খিশ্লেষণ করলে স্পুই 

মনে হবে যে, রুত্তিবাপী রামায়ণের কোন প্রচলিত পাঠের সঙ্গে পালাগানের 

গায়ক কবিচন্দ্র নিজের. কীতি সংযোজন করেছিলেন। এখানে কাহিনী 

মোটামুটি কুত্তিবাপী রামায়ণ অনুপারী । 

(গ) 'মুবাহুর পালা” % তুলোট কাগজে ২২ পৃষ্ঠার একটি পুথি। নামপত্র 

ইত্যাদির জন্য রয়েছে তিনটি ভিন্ন পৃষ্টা। শশ্রীশ্রীসীতারামঃ ॥ অথ স্ববাহুর পালা 

লিখ্যতে ॥-ভূমিকা করে অনুলেখক শ্রীগদ্দাধর পালাগানটি লিখেছেন। 

পাওুলিপি সমাপ্থির তারিখ অনুলেখকের মতে ১২৫৬ সালের ১৯শে আফাট, 

মঙ্গলবার । পুরাতন পঞ্রিকা অনুপারে এ দিনটি ছিল ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্ধের ২র] 
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ছুলাই; শু ছাদশী তিথি, কিন্তু মোমবার। শ্রীগদীধরের ম্বহস্তে লিখিত 

মঙ্গলবার” সঠিক ধরলে তারিখ হবে ২০শে আষাঢ়, ওরা জুলাই । সে সময়ে 
শ্রীগদাধরের বয়ন তেরে! বছর চার মাস। 

এখানে ভণিতাতে পাওয়া যায় একমাত্র রতিবাসের নাম । কিন্তু আলোচ্য 

পালাগানের কাহিনী প্রচলিত কৃত্তিবাধী রামায়ণের কোনও পাঠে আমরা এখন 

পর্যন্ত দেখতে পাইনি । স্থবিখ্যাত জীবনীকোষ গ্রন্থে যে চলিশ জন স্থবাহুবু 

পরিচয় পাওয়া যায় তা হতে এই পালাগানের স্থবাহুর কাহিনী ভিন্ন। এখানে 

স্ুবাহু বীরবাহুর তাই, রাবণের প্রিয় পুর । স্ববাছ রাম্ভক্ত । হৃদয়মুকুরে সদ!- 

ভাস্বর শ্রীরামের অনিন্দ্য্থন্দর মৃতি ম্মরণ করতে করতে তিনি ঘুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর 

হয়েছেন । তার মনের ভাব, 'করিয়্যা সম্মুখ রণ যদি আমি মরি। চতুতূজ 

হয়্যা জাব বৈকু্ নগরি ॥+ 

(ঘ) চতুর্থ পুঁথি “যোগাদ্যার পালার” উল্লেখ করেছেন লীলা প্রসঙ্গকার ও 

আীরামক্ঞ্চদেব গ্রন্থের লেখক । যোগাছ্যা শব্েের অর্থ মায়াময়ী, আগ্যাশক্তি, 

ভগবতী, কালী ।৯০ ভাঃ স্থকুমার সেন লিখেছেন, িন্তররাঃটর পুরাতন দেবীপীঠ 

ক্ষীরগ্রামের যোগাছ্যা দেবীর বন্দন] পাওয়া গিয়াছে কন্তিবাসের, দ্বিজদয়ারামের, 

পর্মানন্দ দাসের ও ছ্িঙ্গ বাঞ্চারামের ভণিতায়।১১ ডাঃ অসিতকুমার 

বন্দ্যাপাধ্য।য়ের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেবদেবী ও পীর মাহাত্ত্যবিষয়ক 

যেনব প্রচুর পুথি রচিত হয়েছিল তার মধ্যে যোগাগ্যা দেবীর বন্দনা, তারকেশ্ববু 

বন্দন] প্রভৃতি “ছুইচারি পাতড়ার” প্রথিগুপি নেহাৎ অকিঞ্িতৎকর।১২ এই 
পুথিখানি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। 'শ্রীরামরুফ্দেব' গ্রন্থের লেখক 

শশিভূষণ ঘোষের মতে এই পুথির অনুলিপি শ্রীগদাধর সমাণ্চ করেছিলেন 
বঙ্গাব্দ ১২৫৫ সালের ২৯শে মাঘ, শনিবার অর্থাৎ ১৮৪৯ খ্রীন্টাব্ষের ১৭ই 

ফেব্রুমারী। সে সময়ে শ্রীগদাধরের বয়স প্রায় তেরো বছর । 

(ড) স্বামী সাবদানন্দ, রামচন্দ্র দত্ত 'ও অক্ষয় কুমার সেন 'রামরুষ্ণায়ণ। 

পুঁথির উল্লেখ করেছেন । এর অস্থলেখ ₹ও শ্রীগদাধর। আম'দের এই পু'খি- 
থানিও দেখার সৌভাগ্য হয়নি । 

৯ শশিতৃষণ বিদ্যালক্কার : জীবনীকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০৩৪-৩৭ 

১০ হরিচরণ বন্দ্যেপাধ্যায় £ বঙ্গীয় শব্দকোষ, পৃঃ ১৮৭৩ 

১১ স্থকুমার মেন : এ, পৃঃ ৫১৭, তাছাড়াও পৃং ৪৩০ দ্রষ্টব্য। 

১২ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড 
পৃঃ ১২১৫-৬ 
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(5) শিহড় গ্রামে হায়রাম মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রের বাড়ীতে শীগদাধবের 

নকল করা! শ্রীশ্রীচণ্তীর কিছু অংশ দেখতে পাওয়1 যায়। তেরিজপাতাতে লেখ 

পু'খিখানির অধিকাংশই বিলুপ্ত, বর্তমানে মাত্র বার তেরোখানি পৃষ্টা দেখা ঘায়। 

মনে হুয় বাংল! অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লেখা এই অন্থুলেখ উপরোক্ত পুথিগুলি 

লেখার পরবর্তী কোন সময়ের। 
উপরোক্ত প্রত্যেকটি অনুলেখ আগদাধরের হস্ত।ক্ষ-রর মুন্সিয়ানার উজ্জল 

প্রমাণ । দু বলিষ্ঠ গতিতে ছন্দায়িত তার লিখন ভঙ্গিমা ও স্বাক্ষরের নমুনা 

পাঠককে এখানে উপহার দেওয়া যাচ্ছে ( ১নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। পুখিগুপির মধ্যে 

কিছু কিছু অংশ শ্রীগদ্দাধরের মৌলিক রচন1। সামান্ত কিছু অংশ গছ্যে লেখা। 
“নৃবান্থর পালা? পু'থিখানির শেষ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, ও রামঃ | শ্রীরামচন্্র- 

দাসের পুস্তক নিবেন ।' মূল পাঠ লেখা শেষ করে তিনি 'হরিশ্চন্দ্রের পালা” 

পুধিতে শিখেছেন, “ভিমন্থাপী বুণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ১৩ আবার 

লিখেছেন, 'জথার্দিষ্টংই তথা লিখিতং লেক্ষকো নাস্তি দোষক ৮১৪ এগুলি 

নিঃসন্দেহে মূল পুথি-বহিভূর্তি তার নিজন্ব রচন]। 
এছাড়।ও তদানীস্কনকালের পুঁথি-লিখনের রীতি অনুযায়ী শ্বভাবকৰি 

শ্রাগদাধর তার কিছু খৌলিক রচন! পুঁথিগুলির মধ্যে জুড়ে দিয়েছেন। বার 

তেরে! বছরের কিশোর কবির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যে কাব্যপ্রতিভার স্ফুর৭ 

ঘটেছিল তার কয়েকটি নমুনা! এখানে উপস্থ(পিত করা যাচ্ছে! কিশোর কৰি 

শ্রীগদাধর 'মহিরাবণ বধ” পাপার শেষে লিখেছেন £ 
গদাধরকে বর দিবে য়োহে১৫ গ্রণনীধী | 

মহানন্দে রাখিবে তোমায় জাবেদীঃ ॥ 
গুট্টিবগ্রে১৬ বর দিবে আহে১২ কমল আখি । 

জঙ্দে ১৭ থাকে যেন হোএ বড় স্থখীঃ ॥ 

তিশি স্থবানুর পালা*র অনুলিপি শেষ করে লিখেছেন, 

কিন্তিবামের চরনে মোর অসঙ্থ প্রনাম 

জাহার ক্রপাষ হই নগিত রামাষনঃ | 

১৩ তীমস্তাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম: | 
১৪ যথাদুষ্টং তথা লিখিতং লেখকস্ নাস্তি দোষ: | 'যথাদৃষ্টং স্থলে যথাদিষ্টং 

পাঠও গ্রহণযেগ্য। 
১৫ যোছে আহে ওহে ১৬ গুথ্িবগ্র-্গোষ্ঠীর্গ ১৭ জদ্দেশ্জন্মে 
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শ্রীগদাধরকে বরদিবে ওহেগুননিধি 
কন্যানে ১৮ রাখিবে বাম তোমায় নিবেদি: | 

রামাঘ রামচন্দ্রুয রাম ভক্তরা বেধসে 

ুঘুনাথায ন'থ।য পিতাঁষ পয্যা নম 1১৯ 

অনুকপভাবে “হরিশ্ন্দ্র পালা' গানের শেষাংশে নিম্নোক্ত ছুটিপংক্কিও শ্র'গদাধরের 

নিজন্ব রচন1 মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে । 

এতদুরে হরিশ্চন্দ্রের পালা হইল সায়। 
অভিমত বর পায় জেজন গাগ্ায় ॥ 

আলোচ্য পুথিগুলির অধিকাংশ পয়ার ছন্দে লেখা শুধু কিছু অংশে দেখ' যায় 

পয়ার ত্রিপ্দী। শ্রীগদাধরের নিজন্ব রচনা সব.কয়টি ১৪, ১৫) ১৬ অক্ষরী পয়ানে 

রচিত, তাছাড়াও তাঁর রচনায় সর্ববিষয়ে দেখা য।য় পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি। 

প্রন্ক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই ধরনের পুথি লেখা শুধুমাত্র 

লেখার কাজ নয়, চারুশিল্পও বটে। আমাদের স্বভাবশিল্পী শ্রীগদাধর তার 
পুধিপাটাকে সজ্জিত করেছিলেন স্থরুচিণম্পন্ন ছোটখাট নক্মার সাহায্যে । একটি 

পৃষ্ঠ।র ছুই প্রান্তে তীর হাতে আকা ছুটি নঝ্মার আলোকচিত্র পাঠককে উপহার 

দেওয়া গেল (২নং চিএ দ্রষ্টব্য )। আরও লক্ষণীয় একটি বিষয় এই €ে, তীর 

লেখা প্রত্যেকটি পুথি তিনি শুরু করেছেন শ্রারাম বা! শ্রীরামসীতাকে স্মরণ 
করে। “ম্থবাহুর পানা” পুধিখানির প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠার লেখ শুরু করেছেন 

ও" রাম", শীরায' ইত্যাদি দিয়ে | শুধুয়াত্র রামকাহিনীব্র সঙ্গে যুক্ত বলেই 
রামনামের ম্মরণ নয়, শ্রীগদাধর “রামাৎ মন্ত্র দীক্ষিত হয়েছিলেনং* এবং & 

কালে তদ্গতচিন্তে ইঞ্দেব রঘুৰীবের পৃঞ্জা জপ ধ্যান করে মনের আনন্দে 

ভাসতেন, সেকারণেও তাঁর লেখা গুলিতে রামনামের পুনঃ পুনঃ স্মংণ। 

প্রবীণ বয়সেও তার হস্তাক্ষরের যে সামান্ত কয়েকটি ম্থৃতিচিহ্ন কালের ক্ষয়- 

ক্ষতি অতিক্রম করে ব্তমান রয়েছে, তাদের কয়েকটি পাঠককে উপহার দেওয়া 

যাচ্ছে । তখন তিনি কাশীপুরের বাগানবাটীতে রোগশয্যায় শায়িত। ১৮৮৬ 

খ্্টাব্বের ১১ই ফেব্রুমারি সন্ধ্যাবেলা। তিনি একখণ্ড কাগজে স্বহস্তে 

১৮ কন্যানে " কল্যাণে 

১৯ অর্থাৎ 'দীতায়াঃ পত্য়ে নমঃ শ্রীগদ্দাধর এসময়ে সংস্কতভাষা 

সামান্যই শিখেছিলেন । 

২০ “আমার বাবা বামের উপাপক ছিসেন। আমিও রামাত্মন্ত্র গ্রহণ 

করিয়াছিলাম।* (শ্রীরামরুষদেব, পৃঃ 9৫) 

(২৫) 



নরেন্দ্রনাথকে লিখে দেন লোকশিক্ষার ফতোয়া । তিনি লিখলেন, 'জিয় রাধে 

পুমমোহি নরেন সিক্ষে দিবে জখন ঘুরে বাহিরে হাক দিবে । জয় রাধে ।'২১ 
অর্থাৎ 'জয় রাধে ! প্রেমময়ী ! নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে বাইরে হাক দিবে। 

জয় রাধে! লেখার নীচে চারু পল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ একে দেন গভীর অর্থগ্যোতক 

একটি মনোহর রেখাচিত্র । বামদিকে আয়তচক্ষু একটি আবক্ষ মন্তক। মাথার 

গড়ন সাধারণের চাইতে বড়। তীর দৃষ্টি সম্মুথে স্থির । পিছনে একটি দীর্ঘপুচ্ছ 

ময়ূর, ব্যগ্রভাবে মাথ। উচিয়ে দাড়িয়ে । মনে হয়, নরেন্দ্রনাথের পিছনে শ্রীরামরুষ, 
নবনির্বাচিত লোকশিক্ষকের পশ্চাতে সাগ্রহে অন্ুনরণকারী জগৎপতি। আবার 

দেখি, »ই এপ্রিল তারিখে তিনি একখণ্ড কাগজে লিখেছেন, নরেন্দ্রকে জ্ঞান দাও), 

আর তারই নীচে একেছেন একটি বাঘ ও একটি ঘোড়!। কাগজখণ্ডের 

উদ্টোপিঠে একেছেন একজন রমণী, তার মাথায় একটি বড় খোপা২ং২। এভাবে 

দেখা যায়, বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে আনন্দকনা শীবামরুঞ্জ নিজের ভাবসম্পদ 

বিতরণ করেছিলেন কখনও রেখাচিত্রের সাহায্যে, কখনও শব্দবর্ণ লিখনের 

সাহায্যে, কিন্তু ততোধিক তিনি আত্মপ্রক্তাশ করেছিলেন গান কীর্তন নৃত্য ও 

অন্ঠপম কথাশিল্পের মাধ্যমে ৷ 

রামচন্দ্র দন্ত লিখেছিলেন, “লেখাপড়া সন্দ্ধে একেবারে তাহার কিছুই আস্থা 

ছিল না। তাহার হস্তলিখিত রাঁমকৃষ্ণায়ণ পুথি ও অন্য ছুই একখানি পুস্তক আছে, 

তাহাতেই তিনি যে লেখাপড়া কিরূপ জানিতেন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ।"২৩ 
শীগদাধর লিখিত পু থিগুলির গভীরে প্রবেশ নী করে ভাসা ভাস দেখলে এরূপ 

একটি ধারণা হুওয়া বিচিত্র নয়। রাম5জ্জ দন্তের বক্রোক্তি সম্ভবতঃ পু থির ভাষা, 

ব্যাকরণ, শব্দের “নান ও পয়ার ছন্দে চৌদ্দ অক্ষরের পরিবর্তে কখনও কখনও 
১৫, ১৬) ১৭) ১৮ নক্ষবের ব্যবহার ইত্যাদিকে লক্ষ্য করে। অপ্তদশ অষ্টাদশ 

শতাব্দীর বাংলা পুথি-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত পাঠক জানেন যে, বাংল। ভাষায় 

পৌবাণিক পুনর্জাগরণের সময়ে প্রারুতের ঘে প্রবল প্রচলন হয়েছিল, পরবর্তী- 
কালে বাংলাভাষা অনেকাংশে মংস্কৃতঘে ষা হয়ে উঠলেও সেই প্রভাব হতে মুক্ত 

হতে পারেনি । এই উভয় শ্রোতের বিপুল পরিমাণে ংমিশ্রণ ঘটেছিল সেকালে । 

শ্রীগদাধর রচিত পুঁথিগুলির মধ্যেও লক্ষ্য করি আমরা তারই অনুসরণ । এই 
কারণে দেখে, লুটিয়ে, বস, থুয়ে, দর্প, শৃগাল, বজাঘাত, হাতে প্রভৃতি শব্দের 

২১ মাস্টার মশায়ের ভায়েবী, পৃঃ ৬৬৫ 

২২ মাস্টার মশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৭০৪ 

২৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ৪ 

(২৬) 



পরিবর্তে তদানীস্তন প্রচলিত দেখ্যা, লোটায়্যা, বৈশ্য, য্যা, দগ্স, সিগাল, 

বয়র্জীঘাত, হাথে প্রভৃতির ব্যবহার দেখে নামিকাকুঞ্চন করা ঠিক হবে না, তেষনি 

দিব্য, ক্ষমা, গর্ভপাত, অযোধ্য। ইত্যাদির পরিবর্তে দীর্বব, খেমা, গন্তুপাত, অজধ্যা 

অথবা বানানের ক্ষেত্রে সরোজ, পশ্চাতে, শরণ, বৃত্তান্ত, তপন্বী, হিমাচল, কুপা 

ইত্যাদির পরিবর্তে শ্বরজ, পশ্চাতে, বিত্তীন্ত, তপন্মি, হিম্য!চল, ক্রুপা ইত্যাদির 

ব্যবহারে স্থানীয় প্রবল প্রভাবেরুই ইঙ্গিত করে । অবশ্য কয়েকটি শব্দের বানান 

তিনি কালক্রমে সংশোধন করেছিলেন । তাছাড়।9 কয়েকটি শব্দের বানান তিনি 

বোধ হয় বরাবরই ভূল করেছেন। এগুলির জন্য দায়ী তার নিজের শেখার হুল 

অথবা পাঠশালার গুরুমশাইয়ের হুল, তা আজ কে হলফ করে বলবে? তাছাড়াও 

কিশোর শ্রীগদাধর প্রত্যেকটি পুথি নিষ্ঠার সঙ্গে হুবহু নকল করেছিলেন। পুগিবু 

শেষে তিনি লিখেছেন, 'জথাদি্ং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসক"* ২ 

€দিক হতে বিচার করলেও অপ্রচলিত প্রাচীন শব্দের ব্যবহার, আঞ্চলিক শবদেবু 

প্রভাব, ছন্দের মাত্রার স্থলন, বানান ভুল ইত্যাদি ক্রটিবিচ্যুতির জন্য অনুলিপি- 
কারের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে যে আকর পুথিগুলি তিনি অনুশরণ 

কবেছিলেন সেগুলিকে দায়ী করা উচিত । 

দ্বিতীষ্বতঃ অনেকেদই একটি ভ্রান্ত ধারণা এই যে, শ্রীগদাধর হিসাবপত্র কিছু 

জানতেন না, বুঝতেন নাঁ। বিষয়টি একটু তশিয়ে দেখা প্রয়োজন । অনম্থীকার্ধ 

যে তিনি শিজমুখে বলেছিলেন, পাঠশালে শুভঙ্করী আকে ধাধা লাগত ।, 

লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন 2 গণিতশাস্থে বালকের উদালীনতার কথা আমরা 

ঈতিপূর্বেই উল্লেখ কবিয়াছি। কিন্তু পাঠশালায় যাইয়া সে এ বিষয়েও 

উন্নতি সাধন করিয়াছিল । আম:1 শুনিয়াছি, ধারাপাতে কাঠাক্িয়া পধন্ত এবং 

পাটিগণিতে তেরিজ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য গুণভাগ পধন্ত তাহার শিক্ষা 

অগ্রসর হইয়াছিল ।, এখানে তার নিজের হাতে লেখা ছুটি হিসাবের আলোৌক- 

প্রতলিপি উপস্থাপিত করা হচ্ছে ( ২নং চিত্র ভরষ্টব্য)। এ ছুটি পাটিগণিতের 

নিছক মিশ্রযঘোগ নয়, হিমাবের লেনদেনের স্ুম্প্ প্রমাণ । যদিও পুঁথিকাব 

লিখেছেন, শ্রীগদাধর যোগ জানতেন, বিয়োগ জানতেন না, এই অভিযে!গ 

২৪ তিনি একটি পুঁথিতে লিখেছেন £ “জথারদিষ্টং তথা লিখিতং লেক্ষকো 
নান্তি দোসক ।' 

২৫ ন্বভাবতঃ যোগে মন তাই যোগ হ'ল । অধম বিয়োগ তাহে বুদ্ধি বেকে 

গেল। 
পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলে পূর্ণ থাকে ধার। কেমনে বিয়োগে বুদ্ধি আসিবে 

তাহার ॥ পুথি, পৃঃ ১৯ 

(২৭) 



আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে ভুল হবে। অবশ্য আরামকুষ্চজীবনীর পাঠকমাস্জরেই 

জানেন যে, তিনি যখন দ্বৈতাদ্বৈতভাববিবর্জিত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন, 

মেকালে তার হিসাব পচে গিয়েছিল। তিনি নিজমুখে বলেছেন 'এ অবস্থার 

পরগণন। হয় না। গণ.তে গেলে ১৭৮ এই রকম গণন। হয় ।২৬ 

শ্রীগদাধরের লেখাপড়া বেশীদৃর অগ্রদর হতে পারেনি কয়েকটি কারণে। 
বালক মাত্র নাত বছর বয়সে পিতৃদেবকে হারান । পিতৃবিয়োগ বালকেব মনে 

গভীর বেখাপাত করে। বালক কিন্তু এখন হুইতে চিন্তাশীল ও নির্জন প্রিয় 

হইয়া উঠিতে এবং সংসারের সকল ব্যক্তিকে তীহার চিন্তার বিষয় করিয়। 

তাহারদিগের আচরণ তন্ন তন্ন করিয়। লক্ষ্য করিতে লাগিল । দ্বিতীয়তঃ নয় 

বছর বয়সে উপনয়ন লাভের পর শ্রীগদ্াধর আনন্দমনে সন্ধ্যাবন্দনাদ্দি এবং 

কুলবিগ্রহ ৬রঘুবীর ও ৬শীতলা মায়ের পৃজা করতে থাকেন। সম্ভবতঃ এই 

সময়েই তার পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হয়। তার অন্যতম জীবনীকার লিখেছেন, 

“কেবল অস্তযজ জাতি ব্যতীত গ্রামের ব্রঙ্ষণ শূত্র সকল বর্ণের বালককেই পাঠশালায় 
একন্থানে বপিয়া মিলিতভাবে শিক্ষালাভ করিতে হইত। কিন্তু ব্রাঙ্ধণ বালকের 

উপনয়ন হইবার পর অপর বর্ণের সংদর্গ হইতে তাহাকে পৃথক থাকিতে হয় বপিয়। 

শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইলেও সে বাধ্য হইয়া পাঠশাল! পরিত্যাগ করিত । ম্থৃতরাং 

গদাধরের নয় বমর বয়পে উপনয়ন হইবার পরও যে তিনি পাঠশালায় 

যাইতেন ইহা বলিয়া বোধ হয় না।১২৭ তৃতীয়তঃ ইতোমধ্যে শ্রীগদাধরের 

মানসপরোববে অধ্যাত্পন্পের কোরকগুলি একে একে প্রন্ষুটিত হতে 

থাকে; তার মধ্যে আসে পরিবর্তন,২৮ মামূলি লেখাপড়ায় তার আকর্ষণ 

কমে যায়। উপরন্তু “অসাধারণ মেধা, প্রতিভা ও মানপিক সংস্কারসম্পন্ন 

কিশোরের সুক্ৃষ্টিতে তার দেবতুল্য পিতার বৈরাগ্য ঈশ্বরপ্রীতি সত্যবার্দিতা সদ- 
চারের তুলনায় গ্রামের পণ্ডিত ও ভষ্রাচার্ধাদি ব্যক্তিদের ভোগলিপ্ম। ও স্বার্থপর 

আচরণ ধর! পড়েছিল, তীর কোমল মনকে ব্যথিত করেছিল । অপরপক্ষে তিনি 

তার ভাবান্থমোদনকারী রামায়ণ মহাভারত পুবাণাদি পাঠ করতে ও সমকালীন 
মি 

২৬৩ কথামত ১.১৬।৩ 

২৭ শ্ররামকুষ্দেব, পৃঃ ৩৮ 
২৮ শ্রীরামরুষ্ বলেছিলেন £ “ছেলেবেলায় তার আবির্ভাব হয়েছিল ।-*, 

সেই দিন থেকে আর এক .রকম হয়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর একজনকে 

দেখতে লাগলাম ।* (কথামত ১১৭৩) পে সময়ে শ্রীগদাধরের বয়প 

লীলাপ্রসঙ্গমতে আট বছর, কথামূ তমতে এগার বছর । 
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রীতি অনুযায়ী ধর্মবিষয়ক পুখিসকল অন্গলিপি করতে উতৎপাহিত হয়ে 

উঠেছিলেন। শ্রীগদাধরের স্থলপিত কঠে পুরাণাদির পাঁঠ শুনতে ভিড় লেগে 
যেত, “চারিধারে ঘেরে তারে শুনে ঝসে ঝদে। গদায়ের পুথিপাঠ পরম 

উল্লামে ।২৯ 

বি্যায়তনের চৌহদ্দির মধ্যে তার বিদ্যাচর্চা বেশীদূর অগ্রসর না হলেও 
বিদ্যায়তনের বাইরে যে বিছ্টার অফুরস্ত ভাগার, সেখান হতে তিনি সংগ্রহ 

করেছিলেন অমূল্য সম্পদ । কৃষট্টিসম্পন্ন চাটুজ্যে পরিবার ছিল শ্রীগদাধরের শিক্ষার 

প্রাথমিক ভিত্তিভূমি। ধর্মপ্রাণ পিতা! ক্ষুর্দিরাম ও সরলমন1 ভক্তিমতী মাতা 

চন্দ্রমণি ছিলেন তীর চতিত্রশিক্ষান আদর্শ দীপ। সেইসঙ্গে গ্রাম বাংলার 

প্রাকৃতিক এশ্বর্, সামাজিক সম্পদ শিক্ষার্থী শ্রীগদাধরকে জুগিয়েছিল অফুরন্ত 
উপকরণ । তীর তীক্ষ স্মরণশক্তি, স্থগভীর বৌধশক্তি, সহজাত ঈশ্বরপ্রীত্তি__ 

রামযাত্রা, কৃষ্ণযান্রা, রামরস।য়ন, চণ্তীর গান, হর্সংকীতন, রামায়ণ, ভারত, 

ভাগবত ও পুরাণাদ্দির পাঠ এবং সংবাপরি বারমাসে তেরো পালাপারণের 

মধ্য হতে প্রয়োজনমত ভাবরস সংগ্রহ করেছিল। 

আগদাধর আজন্ম ভাবুক | বিশুদ্ধ তার মন। শুকনো দেশলাইয়ের কাঠির 
মত সামান্য উদ্দীপনেই তার মন ন্থক্মম ও গভীরভাবে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, তার 

মনপাখী দেহভাল ছেড়ে উড়ে যেতে চায় চিদাকাশের অনীম লোকে । সেইসঙ্গে 

তার ভাবোদ্দীপ্ত মন, সক্ষম ও বিচিত্র রবোধ সহজাত প্রবর্তনায় মেতে ওঠে বিবিধ 

চারুশিল্লে । চিত্রে, ভাক্ষর্ষে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে স্কুরিত হয় 

তার অসাধারণ প্রতিভা । তার তীক্ষ পর্যবেক্ষণ শক্তি, কল্পনার গতীরতা ও সহজে 

ভাবপ্রকাশের দক্ষত৷ প্রকাশ পায় তার বিভিন্ন শিল্পকর্মের মধ্যে ।৩৩ তার বিচিত্র 

বিদ্যাচর্চার মধ্যে সৃমমঞ্জসভাবে মিলিত হয়েছে তার অসাধারণ শিল্পপ্রতিতা ও 

ততোধিক অসাধারণ তীর ইশ্বরপ্রীতির জন্ প্রাণের আকৃতি। ক্রমে তান 

প্রতিষ্ঠিত হন “বিজ্ঞানী”-রূপে এবং বিশ্ববাণীকে আহ্বান করে বলেন যে, “এই 

সংসার মজার কুঠি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি?। 
আশৈশব তার অতুলনীয় ধারণার ও ধারণের সাম্য সকলকে বিশ্মিত 

করেছিল। শ্রীরামরুষ্চ নিজমুখে বলতেন, “কিন্ত ছেলেবেলায় লাহাদের ওখানে 

(কামারপুকুরে ) সাধুর পড়ত বুঝতে পারতুম। তবে একটু আধটু ফাক যায়, 

কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথ! কয় তো বুঝতে পারি। কিন্তু নিজে 

২৯ পুথি, পৃঃ ৯ 

৩০ “বিশ্ববাণী” আশ্বিন ১৩৮১ £ "শিল্পী শীরামকষ' দ্রষ্টব্য 

(২৯) 



সংস্কৃত কথা কইতে পারি ন।৩১ সেই কারণে তিনি সহজেই ঘয়ানন্দ 

সরদ্বতী, নারায়ণ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতদের সঙ্গে ভাবের আদান করতে 

পারতেন, তেমনি ইংলিশম্যানদের যুক্তিবিচারের আলোচনা অনায়াসে বুঝতে 
পারতেন ও মাঝে মাঝে গভীর ভাবগ্যোতক মন্তব্য করতেন । উদ্দাহরণম্বরূপ 

আমর] কয়েকটি ঘটনা স্মরণ করতে পারি, শ্রীগদাধরের বয়ন তখন নয় কি দশ 

বছর। গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের এক শ্রাদ্ধবারে একটি বিরাট পণ্ডিতসভা 

বসেছিল। একটি জটিল প্রশ্ন নিয়ে বাদান্থবাদ করতে করতে পণ্ডিতের] উত্তেজিত 

হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন ন। সেখানে উপস্থিত হয়ে 

শ্রীগদাধর একটি সহজ সরল সমাধান দিয়ে উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করেন। দ্বিতীয় 
একটি ঘটনা । কাশীপুরে মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাড়ীতে তন্ত্রের কয়েকটি শ্লোকের 
তাৎপধ নিয়ে মহিমাচরণ, জনৈক শাস্রজ্ঞ পণ্ডিত ও অধরলাল সেনের মধ্যে তুমুল 

বচস] হয় । বাদানুবাদে সমাধান না হওয়াতে তীর] উপস্থিত হন শ্রীরামকঞ্চের 

নিকট। ঠাকুর শ্রীরামকংঞচর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনে অধর সেন বিস্মিত বোধ 

করেন ।৩১ শ্রীরামক্্চ নিজেই বর্ণনা করেছেন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । তিনি 
বলেছেন £ 'সেজবাবুর সঙ্গে আরেক জায়গায় গিয়েছিলাম । অনেক পণ্ডিত 

আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি তোমুধ্ু। তারা আমার দেই 

অবস্থা দেখলে আর আমার সঙ্গে কথাবাতা হলে বল্লে, “মহাশয়! আগেষা 

পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে মে সব পড়া, বিদ্যা, সব খু হয়ে গেল। এখন 

বুঝেছি, তার কপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মুখ বিদ্বান হয়, বোবার কথ। 

ফুটে 1” তাই বলছি বই পড়লেই পণ্ডিত হয় না।*5৩ দরয়ানন্দ সরস্বতী, 

নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, পন্লোচন প্রভৃতি শাস্ববিৎ পণ্ডিতের 
শ্রীবামকুষ্জের যথার্থ প[ণ্ডিত্য দেখে অবাক হয়েছিলেন। ধয়ানন্দ সরন্বতী তো 

বলেছিলেন, একে দেখে প্রমাণ হ'পো যে পণ্ডিতের কেবল শাস্ব মন্থন কনে 

ঘোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনট। সমস্ত খান ।১৩৪ তেমনি আবার 

ইংরাজীপড়া৷ কেশবচন্ত্র, প্রতাপচন্ত্র, মহেন্দ্রলাল সব্রকার, মহেন্দ্র গ্প্ত প্রভৃতি 

শ্রীরামরুষ্জের যথার্থ বিগ্ভাবত্ত। দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন । তিনি আবার এইসৰ 

৩১ কথামত ৪1১২।১ 

৩২ শ্রীত্রীরামরুঞ্খপরমহংস দেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৯১ ও শ্রীশ্রীরামকৃষঃ 

পুথি, পৃঃ ৩৪৭। বর্ণনার মধ্যে কিঞ্চিৎ বিভিন্নত। থাকলেও মূল ঘটনা! এক । 

৩৩ কথামত ১১৭।৩ 

৩৪ কথামত ১।১৩,৫ 
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ইংলিশম্যানদের সঙ্গে কথ! বলার সময় 26200, 11156, 1)01801215, 50016, 

01006], 9, 0180039, 0080015 5০0. ইত্যাদি চুটকি শব্ধ ব্যবহার করে 

বিমল আনন্দ বিতরণ করতেন। ইংলিশম্যান মহেন্দ্রনাথকে শিখিয়েছিলেন 

যে, বই পড়লেই জ্ঞান হয় না, ঈশ্বরকে জানার নাম প্রকৃত জ্ঞান। বিদ্ানু 

সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন £ “আপন সব জানেন-- 

তবে খপর নাই ।' 

নিঃসন্দেহে আীগদাধর তথা শ্রীরামরুষের অন্ুষ্ত বিছ্যাচর্ষ। ও চর্ধার ধান 

সম্পূর্ণ তার স্বকীয় ও অভিনব । বিজ্ঞানীর স্তরে উত্তীর্ণ হরেও শ্ররামকুষের 

ভাব ছিল, যাবৎ কাচি তাবৎ শিখি ।' শীগদাধর হতে শ্রব্রামকুে উত্তরণে 

বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে স্পরিস্ফুট হয়েছে শ্রীরামরুঞেের বিছ্যাচ্ঠা সন্থন্ধে 

মৌলিক ভাবনা । তিনি অল্প বয়সেই বুঝেছিলেন যে, প্রচলিত বিদ্যাশিক্ষান 
গণ্তী সঙ্কীর্ণ। যৌবনের প্রারস্তে টোলেব পণ্ডিত জেয রামকুমারকে তিনি 

দ্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, চাল কল'বাধা বি্ভা আমি শিখতে চাই না) আমি 

এমন বিছ্যা শিখতে চাই যাতে জ্ঞানের দ্বার উন্দুক হয়, মানুষ বাস্তবিক কুতাথ 

হয়।' তিনি শুধুমাত্র বলেছিলেন না, তিনি নিজে সেই বিগ্া আয়ন্তও করেছিলেন। 
তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেই বিদ্যা যে “বিদ্যায় বুদ্ধি শুদ্ধি করো৩৫ সেই 

“বিছ্য যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান প্রেম ঈ্ববের পথে লয়ে ঘায় ।'৩৬ তিনি এই 

বিদ্যা গ্রহণ ধরেছিলেন স্থনিদিষ্ট এবটি উদ্দেশ নিয়ে। মান্তষজীবনের উদ্দেশ্য 

ঈশ্বরলাত। উর মতে যার ঈশ্বরে মন মেই ত মান্ষ। মানুষ আর মানহ'স 

যার হন আছে, চৈতন্ত আছে , যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য 

সেই মানছু স।”৩৭ বিদ্যা মানুষকে মান্হন করে) তার অস্ণিহিত পরিপূর্ণ ত। 

মানুষকে উপলব্ধি করতে সাহায্য বরে। এই বিছ্যায় বিদ্ান ব্যক্তি সম্বন্ধে 

উপনিষদ বলেছেন "বিগ্ভান্) অমৃতঃ সমভবৎ ।৩৮ এই বিদ্যালাভ করে মনু 

মান্য অমর হয়ে যায়, “বিছ্যয়া বিন্দতেহমৃতম্ঠ (৩৯ বিগ্কা'লাভ করে মানুব 

৩৫ স্থরেশচন্দ্র সন্কলিত ইরামরুষজের উপদেশ। ৩৫৫নং 

৩৬ কথামুত ৩।২।২ 

৩৭ কথামত ৩।২০।৩ 

৩৮ এতরেয় ৩1১13 

৩৯ কেন ২৪ । 

(৩১) 



চাঁওয়া-পাওয়ার উধ্বে” চলে যায়, তাঁর জ্ঞাতব্য কিছু বাকী থাকেন৷ । ঘিজজ্াত্া 

নেহ ভূয়োহস্থজ জ্ঞাতব্যমবশিস্যাতে ।১৪০ 

বিদ্যার্থা পুঁথি-পাটার সীমিত শক্তি সম্বন্ধে অনেক সময়েই সচেতন থাকে না, 
ফলে বিদ্যার লক্ষ্য হতে চ্যুত হয়। শ্রীরামরুঞ্ণ বিছ্যার্থী ও বিস্তাধারী উভয়কেই 
সুশিয়ার করে বলেছেন, “শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে-_চিনিটুকু লওয়। 

বড় কঠিন।'৪১ “শান্তর পড়ে হদ্দ অস্তিমাত্র বোধ হয়।*৪২ শাস্ত্র ঈশ্বরতত্বের 

সন্ধান দেয় মাত্র। তিনি শাস্ত্রাহুরাগীদের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন 

নিজেকে নজির দেখিয়ে। তিনি বলেছেন, "শাস্ত্রের ছুই রকম অর্থ__শব্দার্থ ও 

মর্মার্থ । মর্মর্থটুকু লতে হয়; যে অর্থ ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা, 
আর যে ব্যক্তি লিখেছে তার মুখের কথা, অনেক তফাৎ। শান্ত হচ্ছে চিঠির 
কথা। ইঈঙ্করের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে 
কিছুই লই না,85 অজ্ঞতজ্ঞপক শান্তর বিদ্বান শ্রীরামকষ্ধের “চুড়ান্ত 

মাপকাঠি ছিল না, অপরোক্ষজ্ঞানই ছিল তার তুলাদণ্ড। 
বিদ্যার উদ্দেশ্সিদ্ধির সঙ্গে বিদ্যার যে সম্বন্ধ সে বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিমত 

সম্পূর্ণ মৌলিক। তিনি বলতেন £ এরা ভাবে আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর, 
ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া চাই। কিন্তু যছু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ 

কর্তে হয় তাহলে তার কখানা৷ বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ এসব 

আগে আমার অত খবরে কাজ কি? যো সো করে_স্তব করেই হোক, 
দ্বারবানদের ধক্কা থেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে যছু মলিকের 

সঙ্গে আলাপ করতে হয়। আর যদি টাকাকড়ি এশ্বর্ষের খবর জানতে ইচ্ছা হয়, 

তখন যু মল্লিককে জিজ্ঞাসা করলেই হয়ে যাবে। খুব সহজে হয়ে যাবে । আগে 

রাম-_-তারপর রামের এশ্বর্ব_জগৎ।'৪৪ তিনি নিজে ব্যাকুলতা ও অন্ুরাগের 

সাহায্যে শ্রাজগন্মাতার দর্শন লাত করেছিলেন, ক্রমে শাস্ত্রাহসারে সাধন ভজন 

করে ঈশ্বরের বৈচিত্র্যময় সগুণন্প ও নিগুণন্বরূপ বোধে বোধ করেছিলেন । 

ঈশ্বরের কৃপায় তিনি হয়েছিলেন সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ। তিনি নিজের অভিজ্ঞত] 
বর্ণণা করে বলেছেন £ "তিন দিনফ্ুরে কেঁদেছি, আর পুরাণ তন্ত্র--এসব শাস্ত্রে 

কিআছে-( তিনি) সব দেখিয়ে দিয়েছেন '৪৫ আবার লোকশিক্ষকের 

ভূমিকায় তার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেছিলেন £ “তীর কৃপা হলে জ্ঞানের কিআর 

অভাব থাকে? দেখনা, আমি তো মুখ্য কিছুই জানি না, তবে এ সব কথ 

৪০ গীতা ৭1২ ৪১ কথামৃত ৪1২০।৫ ৪২ কথামৃত ১1১২৩ 

৪৩ কথামত ৩:১২ ৪৪ কথাম্বত ২২২১ ৪৫ কথামত ৪1২৪,৩ 
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বলে কে? আবার এ জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয়]. আমিও যা কথা কয়ে খাই” 

ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আবার অযনি অক্ষয় জ্ঞানভাগারের বাশ ঠেলে 
দেন।১৪৬ তাছাড়াও লৌকিক উপায়ে শ্বচেষ্টায় তিনি অনেক ধর্মশান্ত্রের সঙ্গে 
সুপরিচিত হয়েছিলেন ১৭ এবং সেই সকল শাস্ত্রবাণীর তাত্পর্ধ অপরোক্ষ জ্ঞানের 

আলোকে যাচাই করে নিয়েছিলেন । 

ৰি্যার্জনের জন্য তিনি যে যুক্তিপূর্ণ অনন্তসাঁধারণ একটি পদ্ধতি বেছে 
নিয়েছিলেন তার শ্রেষ্ঠতা ব্যাখ্যা করে তিনি বলতেন £ “অনেকে মনে করে, 
বই ন! পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, 

শোনাব্র চেয়ে দেখ। ভাল, কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শোনা আর কাশী- 

দর্শন অনেক তফাৎ” ৪৮ তিনি বিগ্ভার উপকরণ সংগ্রহের জন্ত শ্রুতি-মাধাম 

বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু সংগৃহীত উপকরণ শ্ব্বায়ভভীকরুণের উপর গুরুত্ব 

দিয়েছিলেন বেশী। তিনি বলতেন £ 'দেখ, শ্ধু পড়ান্তনাতে কিছু হয় না। 

বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বলতে পারে--হাতে আনা বড় শক্ত ।” ১৭ 

দুধের কথা শুনলে বা ছুধ দেখলে হবে না, ছধ জোগাড় করে খেলেও হবে না, 

নেই ছুধ খেয়ে হজম করে শরীরকে পুষ্ট বলিষ্ঠ করতে হবে-_এরূপ বাস্তবধী 

ও প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিদ্বান শ্রীরামকষ্জের | শ্রীরামরুষ্জের এই শিক্ষা- 

চিন্তার মধ্যে আমরা শুনতে পাই বৃদ্ধ মনুমহাবাজের উক্তির প্রতিধ্বনি । তিনি 

বলেছেন £ অজ্ঞেভ্যো গ্রস্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ। ধারিভ্যো 

জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানিভ্যে। ব্যবলায়িনঃ ॥ €) অর্থাৎ অজ্ঞ অপেক্ষা গ্রন্থের পাঠক 

শর্ট) শুধুমাত্র শব্দার্থ পাঠকের চাইতে শ্রেষ্ঠ তিনি যিনি পঠিত বিষয় ধাবণা 
করেছেন । তার চাইতেও শ্রেষ্ঠ তিনি যার জ্ঞান হয়েছে । এবং এদের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই যিনি জ্ঞানানুযায়ী কর্মানুষ্ঠান করেছেন । সমগ্র একটি গ্রস্থাগার 

৪৬ কথামৃত ১১৭৩ 

৪৭ ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মন্তব্য করেছিলেন ; কেন ইনি 

(গ্ররামরুঞ্চ ) কি শাস্ত্র দেখে বিদ্বান হয়েছেন? আর ইনিও ত এ কথা বলেন। 

শান না পড়লে হবে না? উপস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ তার তুল ধারণ] সংশোধন করে 

দিয়ে বলেন $ ওগো, আমি শুনেছি কত। ( কথাম্বত ২২৫২ ) 

৪৮ কথাম্বত ১।১৫।২ 

৪৯ কথামত ২।১৪।৩ 

৫০ মন্গুসংহিতা ১২১৯৩ 

(৩৩) 

রামকষ্ণ-_৩ 



স্থতিকোষে সঞ্চয়ের চাইতে পাঁচটিমাত্র সনভাব 'জীবনে ত্ায়ত্ত কল্সার মূল্য অনেক 
'বেশী। অধীত রিগ্যার সার্থকতা তখনই যখন অন্ুযাক্ী জীবন বিকশিত হয়। 

শ্রীরামক্ণ নিজে পরা ও অপর] বিষ্া আয্মত্ত করেছিলেন। লৌকিক ও 
অলৌকিক উপায়ে রিষ্ঠ সংগ্রহ ও স্বকীয় করেছিলেন । ৰহুজনহিতায় সেই 

বিদ্যা তিনি আবিশ্ব বিতরণ করেছিলেন । তাই তিনি সর্বলোকপৃজ্য জগদগুরু। 
শ্রীরাম বিস্তার চর্চা ও চর্ধযাকে মানবজীবনভূমিতে যথান্থপাতিক প্রতিষ্ঠিত 

করেছিলেন । তিনি ভারতগৌরব পরাবিদ্াকে শ্বমহিমার পুনঃস্থাপন করে- 
ছিলেন। অপরাবিষ্ভাকে দিয়েছিলেন যথাযোগ্য মর্ধাদ।। শ্রীরামকৃষ্ণের অজিত 

রিপুল বিষ্ভারাশি তাঁর জীবনে বোঝা না হয়ে হয়েছিল বিভূষণ, তার মাধুধ- 

মণ্ডিত চরিন্ত্রের স্থশোভন এশ্বরধ। শ্রীরামরুষ্জের বিদ্যাবত্তায় ছিল না প্রখর 

উত্তাপ, সেখানে ছিল তিদ্ধ প্রশান্তি। সেই বিচ্যার বিমল কিরণের সংস্পর্শে 

শত শত জীবনকুমুদ প্রস্ফুটিত হয়েছিল, বর্তমানেও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। 
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আবাসকুয়েের শিক্ষাচিত্যা 

দক্ষিণেশ্বর গ্রামে শ্রীরামকৃষের পরিচয় ছিল তিনি কৈবর্তেরঠাকুরবাড়ির পুরুত, 
একজন পাগলাটে বামূন। রাজধানী কলক।তার ইংরেজী শিক্ষিতদের দৃষ্টিতে 
তিনি ছিলেন একজন মূর্খ দরিদ্র ব্রাক্ষণ। তৎসত্বেও কিছু লোকের মুখে মুখে কথ! 

ছড়িয়ে পড়েছিল যে তিনি উপলব্বিবান পুরুষ, ঈশ্বরবেত্ত! মহাজন, পরমহংস ; 
আবার দু'চারজন লোক জানতে পেরেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার । তবুও 

তিনি নিরক্ষর বৈ তে নয়। কিন্তৃতীর জীবন ও বাণী বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্ট 

হয়ে ওঠে যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মহ্থাজ্ঞানী । তদানীস্তনকালের শিক্ষিত-যুব-মানস 
তার জ্ঞানরশ্মির আলোকে চঞ্চল হয়েছিল, প্রাজচিত্রের হয়েছিলেন বিমোহছিত। 

দ্বেখে বশ্মিত হতে হয় যে তার জীবনের শেষপাদে দেশের সের সেরা মানুষেরা 

তাকে ঘিরে ধরেছিলেন তাঁর কাছে পরাবিদ্য। ও অপরাবিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য । 

মুখ” নিরক্ষর", গগ্রাম্য” ইত্যাদি অপবাদে অনেক সময় ভূষিত হলেও তিনি 
ছিলেন একজন প্ররুত শিক্ষক, লোকশিক্ষক, যুগ-প্রবর্তক ঝধষি। স্ৃপণ্ডিত বাগ্মী 

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন £ আমি একজন পাশ্চাত্যভাবাপন্ন, সভ্যতাভিমানী, 

স্বার্থান্বেষী, অর্ধংশয়বাদী, শিক্ষিত তার্কিক, আর তিনি দরিস্্র মূর্খ অসভ্য অর্ধ- 

পৌত্তলিক বান্ধবহীন হিন্দুসাধু। যে আমি ডিসরেলী, ফসেট, ট্র্যানলী, ম্যাক্সমূলার 
প্রভৃতি বু যুরোপীয় পণ্ডিত ও ধর্মযাজকদের বত্ৃতা শুনিয়াছি, তীহার কথা 
শুনিবার জন্য বহুক্ষণ বসিয়া থাকি কেন ?...কেন আমি বাক্শূন্ত হইয়া তাহার 

কথ স্তুনিতে থাকি? শুধু আমি বলিয়া নয়, আমার ন্যায় অনেকেরই এইরূপ 

অবস্থা । অনেকেই তাহাকে দেখিয়াছে ও পরীক্ষা করিয়াছে । তাহাকে দেখিতে 

ও তাহার সহিত কথা কছিতে লোকের ভিড় হইয়া থাকে ।' বিশিষ্ট সাংবাদিক 
নগেন্দ্রনাথ গ্প্ত তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন £ 'বিভ্রান্তিকর বিম্ময় নিয়ে 

তীর কথ! শুনত খ্যাতনাম। বক্তা, লেখক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মনেতা৷ প্রভৃতি ; এবং যতই 

তার! শুনত ততই বেড়ে যেত তাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তার কারণ, তীর কথার 

মত কথ! অপর কাউকে বলতে তারা কখনও শোনে নি । তারা প্রাণে প্রাণে 
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অনুভব করত তাঁর কথার মধ্যে রয়েছে শক্তি, রয়েছে লালিত্য, উত্তাপ অথচ. 

প্রশান্তি |? 

তার পরিচিতদের মধ্যে দেখতে পাই মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রদ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, 

বিজয়কষ্ণ গোন্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপ মন্ধুমদার প্রভৃতি ব্রাহ্ধনেতাদের ) 
দয়ানন্দ সরস্বতী, পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, পদ্মলোচন, গৌরীপত্ডতিত, শশধর 

তর্কচুড়ামণি প্রভৃতি শী স্ত্রবিদদের ; ধর্মবিজ্ঞানে অগ্রণীর্দের মধ্যে তোতাপুীজী, 

ভৈরবী ব্রাহ্ষণী, '্রলঙ্গগ্থামী প্রভৃতি দ্রিকপালদের ; সাহিত্যসেবীদের মধ্যে 

মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, অধরলাল প্রভৃতি । চিকিৎসা 

বিজ্ঞানীদদের মধ্যে দেখতে পাই মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি । 
যিনিই তার সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনিই তার সন্গস্থধা পান করে পরিতৃপ্ত 

হয়েছিলেন, নবীন আলোকে নিজ নিজ জীবনপথকে উদ্ভাসিত করেছিলেন । ফড়- 

দর্শনবিদ্ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিম্মিত হয়ে শুনেছিলেন তার সম্বন্ধে শ্রীরামকষ্ণের 

অভিমত । শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বলেছিলেন £ “আপনি সব জানেন-_তবে খপর 

নাই ।” আর্ধ সমাজের প্রতিষ্ঠাত। দয়ানন্দ সবস্বতী শ্রীরামকষ্ণকে দেখে বলেছিলেন : 

এঁকে দেখে প্রমাণ হলো ষে পণ্ডিতের! কেবল শাস্ত্র মন্থন করে ঘোলটা খান, 

এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান।' বিভিন্ন বিদ্বজজনের এই ধরনের 

ক্বীকৃতির আলোকে রসিক শ্রীরামরুষ্ণের 'আমি মৃখেত্তম' আমি তো মুখ্য 
ইত্যাদি মন্তব্য তার বিছজ্জনোচিত বিনয়কে নির্দেশ করে মান্র। 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীপাঠকমাত্রই জানেন যে শ্রারামরুষ্জের নিরক্ষর অপবাদ 

অতিকল্পনাদোষে ছুষ্ট। তিনি সাক্ষর ছিলেন এইমান্র বললেও ভুল হবে, শিক্ষার 

চূড়ান্ত আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করলে ত্বাকে বলতে হবে শিক্ষিতোত্তম | 
তিনি যে বিদ্যাশিক্ষ। সুষ্ঠুভাবে করেছিলেন তাই নয়, অপরের মধ্যে সেই বিদ্ধ! 

সঞ্চারের অত্যাশ্চর্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন । এবিষয়ে তার মৌলিকতা 
শিক্ষাজগতে একটি পরম বিশ্ময়। লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শিক্ষার্থী 

নরেন্্রনাথ (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ) শ্রীরামকু্ণ সম্বন্ধে যথার্থই বলেছিলেন : 
৬৬121) [ 00100 01 0080 100219১162০] 11056 2. ০০01) 06020361 7980 

€০ 1580 9090945 200 106 17621 010.,1)6 ভ85 1915 0৮৮15 1১901. 

শিক্ষালাতের প্রধান অবলম্বন মন | শিক্ষার্থীর মনের উপর অলোঁকিক 

ক্ষমতা ছিল শিক্ষক শ্রীরায়কুষ্ণের ৷ ন্বামী বিবেকানন্দ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে 
আরও বলেছিলেন : “মনের বাহিরে জড় শক্তিমকলকে কোন উপায়ে আয়ত্ত করে 

কোন একটা অদ্ভূত ব্যাপার দ্বেখান বড় বেশী কথা নয়-_কিন্তু এই যে পাগলাবামুন 
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লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মত হাত দিয়ে ভাঙত, পিট্ত, গড়ত, 

স্পর্শমাত্রেই নৃতন ছাচে ফেলে নৃতন তাবে পূর্ন করত, এর বাড়া আশ্চর্য ব্যাপার 

আমি আর কিছুই দেখি না। সেই কারণে শিক্ষা বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অপাধারণ 

অধিকার । 

শ্রীরামকষ্ণের শিক্ষা ছিল সমগ্র জীবনকে নিয়ে । শিক্ষিতব্য বিষয় নির্ধারিত হণ্ত 

বিভিন্ন শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও রুচি অন্তযায়ী। দর্শনের ছাত্র তার কাছে দর্শনতত্র 

শিখতেন, ধর্মনাধক তার কাছে নিতেন সাধনভজনের উপদেশ-নির্দেশ, সংসারী 

জেনে নিতেন সহজ জীবনযাত্রার উপায় । শুধূকি তাই? আমরা দেখতে পাই, 
শ্ীরামকুষ্ণের নিকট হতে নাট্যকার অভিনয় সম্বন্ধে, সক্গীতজ্ঞ স্থরের তাৎপর্য সম্বন্ধে) 

চিত্রশিল্পী চিত্র সম্বন্ধে নিত্যনৃতন জ্ঞান ও ভাবালোক লাভ করেছেন। কিন্ত 
লোকশিক্ষক শ্রীরামরুষ্ণের সকল প্রকার শিক্ষাদানই ছিল জীবন কেন্দ্রিক-_মানব 

জীবনের মূল লক্ষ্যাভিমুখী । 

শ্রীরামরুষের মতে মন্ষধ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ । তিনি বলতেন 
যে, ঈশ্বরকে জানান নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না-জানার নাম অজ্ঞান। ঈশ্বর 

মন-বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদধবুদ্ধি বা শুদ্ধমনের গোঁচর। ঈশ্বরই সত্য। 

ব্রঙ্গবস্তই ত্রিকালারাধিত নিত্যসত্য। ব্রদ্ধে অজ্ঞান থাকে না, তাই 

ব্রহ্মজ্ঞানে বন্ধন তি হয় না। কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন অপর সবকিছু বিষয়ের জ্ঞানে 

বন্ধন আনে । তাই পাখিব জ্ঞান অজ্ঞানের নামাস্তর । পরমচৈতন্যন্বরূপ ঈশ্বরকে 

উপলব্ধি করা বা বোধে বোধ করার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞানে অনাদি অজ্ঞানের 

নাশ হয়, স্থায়গ্রস্থি ছিন্ন হয়; মানুষের সংসারবন্ধন খসে পড়ে, মান চিরমুক্তি 

লাভ করে । তখন ঈশ্বর ভিন্ন পাখিব জ্ঞানে প্রীতি জন্মালেও মায়ার সংসারবন্ধনে 

সে আর বাধা পড়ে না। 

লেখাপড়। জ্ঞানলাভের আগে না পরে, এই প্রশ্ন, শ্রারামকৃষ্ণের সমীপাগত 

শিক্ষার্থীদের মনে উকিঝুকি মারত। কারণ শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই তাদের 

জীবনের প্রথম অধ্যায়ে লেখাপড়৷ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই সব 

শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে শ্রীরামকষ্ণ বলতেন £ “এরা ভাবে আগে লেখাপড়া, 

তারপর ঈশ্বর, ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া চাই । কিন্তু যদু মল্লিকের সঙ্গে 
যদি আলাপ কর্তে হয় তাহলে তার কখানা বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর 

কাগজ এসব আগে আমার অত খবরে কাজ কি? যে পো করে-_স্তব 

করেই হোক্, দ্বারবানের ধাক্কা! খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতরে 

ডুকে যু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। আর ঘদ্দি টাকাকড়ি এই্বর্ষের 
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ঠেলাঠেলি। তোমার হাতেই যে লঠন রয়েছে” গল্প শুনে হেসে ওঠে 

শ্রোতারা, কিন্তু পরমুহুর্তেই তারা শোনে শ্রীরামরুফ-কঠে গল্পের নীতি-সার £ 
“ঘা চায়, তাই তার কাছে। অথচ লোকে নানাস্থানে ঘুরে আবার তীর গান ঃ 
“য৷ চাবি তা খুঁজে পাবি, দেখ নিজ অস্তঃপুরে”, শিক্ষার্থীর অস্তরে স্থায়ীভাবে 
গেঁথে দেয় সহজ ও অভ্রাস্ত সত্যটুকু। 

যাবতীয় অনর্থের কারণ ভ্রম ব! মিথ্যাজ্ঞান এবং এব্রম, অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান 

হতে মুক্তির জন্য প্রয়োজন আত্মম্বরূপের উপলব্ধি__আত্মচৈতন্যই যে বিশ্বচরাচরের 
প্রাণ, প্রতিষ্টা ও কারণ, এই সত্জ্ঞানের অনুভূতি: লোকশিক্ষক শ্রীরামকষণ 
এই গভীর-তত্বটি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বলেছেন £ “মনেতেই বদ্ধ মনেতেই 

মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন 

কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; বাজাধিরাজের ছেলে; আমায় আবার বীধে 
কে? যদ্দি স্বাপে কামড়ায়, “বিষ নাই” জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায়! 

তেমনি “আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত,” এই কথাটি রোক করে বলতে বলতে তাই 

হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।, 

কিন্তু কি প্রক্রিয়াতে অজ্ছানের কারাগার ভেঙ্গে আলোক প্রবেশ করে, 

এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে রামকুষ্জতত্বের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দেণ 

বক্তব্য শুনতে হবে। তিনি পাতগ্জল যোগস্থত্রের “ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 

বলেছেন £ 'যখন কোন রুষক ক্ষে্রে জল সেচন করিবার ইচ্ছা? করে, তখন 

তাহার আব্র অন্য কোন .স্থান হইতে জল আনিবার আবশ্যক হয় না। ক্ষেত্রের 

নিকটবতী জলাশয়ে জল সঞ্চিত রহিয়াছে, শুধু মধ্যে কপাটে র দ্বারা এ জল 

রুদ্ধ আছে। কৃধক সেই কপাট খুলিয়া দেয় এবং জল ন্বতঃই মাধ্যাকর্ষণের 

নিয়মান্ুলারে ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়। এইবূপে সর্বপ্রকার উন্নতি ও শক্তি 

পূর্ব হইতেই প্রত্যেকের ভিতর বহিয়াছে। পূর্ণতা মনুত্ের অস্তনিহিত 

ভাব, কেবল উহার দ্বার রুদ্ধ আছে, প্রবাহিত হইবার প্রকৃত পথ পাইতেছে না। 

যদ্দি কেহ এ বাধা সরাইয়। দ্বিতে পারে, তবে প্রকৃতিগত শক্তি সবেগে প্রবাহিত 

হইবে ; তখন মানুষ তাহার নিজস্ব শক্তিগুলি লাভ ককিিয়া1 থাকে ।' প্রত্যেক 

মাঙ্ছযের পিছনে রয়েছে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীধ, অনন্ত পবিত্রতা, অনস্ত সত্তা, 

অনস্ত আনন্দের ভাণ্ডার ; কিন্তু মান্য দুর্বল আধার । তার অপটু দেহ ও অশিক্ষিত 

মন সেই অনন্ত শক্তির বিকাশে বাধা দিচ্ছে। অভ্যাদ ও অন্থরাগের সাহায্যে 

মান্ুষের মন যতই সংস্কত ও একাগ্র হতে থাকে, ততই সত্বগুণের আধিক) হুতে 

থাকে, ততই মনের অসীম শক্তি ও শুদ্ধত্ব প্রকাশিত হতে থাকে । 
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শিক্ষার উপার্দান সংগ্রহের চাইতে উপার্দানের সংগ্রহ, গ্রহণ, ধারণ ও 

স্বায়ন্ভীকরণের মূল যন্ত্রে মন তার উপর শ্রীরামরুষ্চ সমধিক গুরুত্ব দিতেন। 
শিক্ষালাভের প্রধান হাতিয়ার মন । মনের শ্ভাব হচ্ছে ধোপার ঘরের 

কাপড়ের মত। দেই কাঁপড়কে লালে ছোপালে লাল, নীলে ছোপালে নীল। 

যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে। মনের এই ম্বভাব। শ্রীরামকঞ্ঙ বলতেন £ 

“মনকে যদি কুলঙ্গে রাখো তে৷ সেই রকম কথাবার্তা, চিন্তা হয়ে যাবে । যদি ভক্ত- 
সঙ্গে রাখো, ত। হলে ঈশ্বরচিন্তা, হরিকথা-_-এইসব হবে।; 

শিক্ষার্থীর সমস্তা, মন তার বশে নাই। সে ধুবির মত ইচ্ছান্গসারে বিভিন্ন 
রঙে মন-কাপড়কে রাঙাতে শেখে নি। সংস্কারবশে ব৷ পারিপাশ্থিক অবস্থান 

চাপে তার মনে যে রঙ ধরে সে সেই রঙের মন-চাদ্রকে গায়ে জড়িয়ে ঘুরে 

বেড়ায় । তার আকাজ্্ষা সে মনের কাধে চেপে চলে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা 

যায় মন-ই তার কাধে চেপে বসেছে । সে অসহায় ভাবে লক্ষ্য করে, তার 

মন যেন সরষের পু টুপি ; পুটুলি ছিড়ে গেলে বা তার বাধন খুলে গেলেই সরযেগুলি 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সেগুলি কুড়ান ভার। তেমনি তার মনও যেন ছড়িয়ে 

পড়েছে, মেই মনকে কোন বিষয়ে স্থির করা এক কঠিন সমস্যা । শ্ররামকৃষ্ণ বলতেন £ 

'মনটি পড়েছে ছড়িণে--চতক গেছে ঢাকাঃ কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে 

কুচবিহার । সেই মনকে কুডুতে হবে । কুড়িয়ে এক জায়গায় করতে হবে। তুমি 

বদি ষোল আনা কাপড় চাও, তাহলে কাপড়ওয়ালাকে ষোল আনা তো দিতে 

হবে।১ ছড়ান মনকে গুটান ও লক্ষ্যে স্থির করাই সাধনা-_শিক্ষানবিসের প্রথম ও 

প্রধান সাধনা । উপায় সন্গদ্ধে অভিজ্ঞ শিক্ষক শ্রীরামকুষ্জ বারংবার উপদেশ 

'দয়েছেন £ "অভ্য।স যোগ ! অভ্যাপ কর, দেখবে মনকে যেদিকে নিয়ে যাবে, 

সেই দিকেই যাবে ।' নিষ্ঠার সর্দে অভ্যাস করতে হবে। সেই অভ্যাসের 

সঙ্গে চাই অন্ুরাগ। অভ্যাস ও অন্থরাগ এই দ্বিমুখী আক্রমণে মনকে 

বশে আনতে হবে, বশীভূত মনকে একমুখী করতে হবে। শ্রীরাম বলতেন £ 
'কথাটা এই ; মন স্থির ন! হলে যোগ হয় না,যে পথেই যাও। মূন্ যোগীর 

পশ! যে যোগী মনের বশ নয়।' অভ্যাস ও অঙ্থরাগের লাহাঘ্যে মনকে একাগ্র 
করতে হবে; দেই একাগ্র মনের লক্ষণ কি? শ্রীরামরু্খ বলতেন £ “একাগ্র হলেই 
বায়ুস্থির হয়ে যায়, আর বায়ু স্থির হলেই মন একাগ্র হয়, বুদ্ধি স্থির হয়। যার 

'হয় মে নিজে টের পায় না।” “যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময় যে ব্যক্তি গুলি 
ছোড়ে, সে বাক্শূন্ত হয় ও তার বায়ু স্থির হয়ে যায় ।” শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবনাকে 

'্মারও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন গ্বামী বিবেকানন্দ । তিনি বলেছেন £ “আমরা 
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বলি, মনের শক্তিপমৃহকে একমুখী করাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। 

বহিবিজ্ঞানে বাহুবিষয়ের উপর মনকে একাগ্র করিতে হয়__মার অন্তবিজ্ঞাণে 

_*যোগ* আখ্য। দিয়া থাকি ।"*তাহারা ( যোগীর! ) বলেন, মনের একাগ্রতার 

দ্বারা জগতের সমুদয় সত্য বাহ্ ও আন্তর, উভয় জগতের সতাই করামলকবৎ 

প্রত্যক্ষ হইয়| থাকে । যন একাগ্রতাম্পন্ন হইলে এবং ঘুরাইয়। উহার উপর 
প্রয়োগ করিলে আমাদের ভিতরের সমস্তই আমাদের প্রভু না হইয়া! আজ্ঞাবহ 

দাদ হইবে । তিনি রাজযোগ গ্রন্থে মারও বলেছেন £ 'একাগ্রত।র অর্থই এই 

_-শক্তিসঞ্চয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়। সময় সংক্ষিপ্ত করা । আব এক বিষন্বে একাগ্র 

করতে পারলে দেই মন ধে কোন বিষয়ে হোক না কেন, একাগ্র করতে পারা 

যায়'। শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ তার শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন কি ভাবে মনকে মল- 

মুক্ত করতে হবে, কি ভাবে দেই মনকে একাগ্র ও শক্তিসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে 

হবে। 

শিক্ষার্থী শ্রীরামকুষ্ণ অল্প বয়সেই বুঝেছিলেন প্রচশিত শিক্ষাব্যবস্থার গণ্ডী 
খুবই সঙ্কীর্ণ। ঘযৌবনের প্রারস্তে তিনি টোলের পণ্ডিত জ্যোষ্ঠ রামকুমারকে 

মনের ভাব প্রকাশ করে বলেছিলেন : “এই চালকলা বাধা বিগ্কা আমি শিখতে 

চাই না, আমি এমন বিগ্া শিখতে চাই যাতে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয়, মানুষ 

বাস্তবিক কৃতার্থ হয় ।' তিনি নিজের জীবনে দেখিয়েছেন সেই বিদ্যা যে “বিগ্ঠায় 

বুদ্ধি শুদ্ধি করে* “সেই বিদ্যা, যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম ঈশ্বরের পথে লয়ে 

যায়।' তিনি বলতেন যে সেই চাতুরীই চাতুরী, যে চাতুণীতে ভগবানকে পাওয়। 

যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন খষিও আয়ত্ত করেছিলেন এই পরমব্ছ্যা। এই বিদ্যা 

সম্বন্ধেই বৈদিক ঝর বলেছিলেন, “বিদ্যা বিন্নতেহমূতম্, “বিষ্যগাহমৃতমকতে । 

আধুনিক শিক্ষা-ব্যবন্থায় পুথিপাটার উপর জোর। কিন্তু পু থিপাটার শক্তি 

সীয়িত। এই সীমিত ভূমিকা! সম্বন্ধে সচেতন না হলে শিক্ষার্থীর প.থিপাটার 

মোহ্জান্ে আটক পড়ার সম্ভাবনা । অভিজ্ঞ শিক্ষক শ্রীরামরুষ্ণ এ বিষয়ে 

হুশিয়ার করে দিয়েছেন, বলেছেন £ "শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে-_ 
চিনিটুকু লওয়ণ বড় কঠিন। তাই শাস্ত্রের মর্ম সাধুমুখে গুরুমুখে শুনে নিতে হয় । 
তধন আর গ্রন্থের কি দরকার ?' তিনি আবার নিজেই একটি অনবদ্য গল্লাংশ 

বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন তীর বাণীর মর্মার্থ । তিনি বলেছেন £ “চিঠিতে খবর 
এসেছে-*পাচ মের সন্দেশ পাঠাইব" আর একখান। রেল পেড়ে কাপড় 

পাঠাইব|1” তখন চিঠিখানা আবার ফেলে দেয় । আরকি দরকার? এখন 
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সন্দেশ আর কাপড়ের যোগাড় করলেই হল।” গ্রন্থের শব্বার্থ নিয়ে বাড়াবাড়ি 
না করে মর্মার্থের উপর জোর দিতেন শ্রীরামকষ্চ। তিনি চাইতেন, শিক্ষার্থী 
হবে গ্রস্থবেত্তা, গ্রস্থকীট নয় ৷ 

গ্রন্থের শবখারণ্য ভেদ করে প্রয়োজনীয় তব ও তথ্য আহরণ শুধু পরিশ্রমসাধ্য 

নয়, সময়ে সময়ে দুঃসাধ্য । তাছাড়া গ্রন্থের শব্দার্থের চাইতে মর্মার্থ-ই যদি লক্ষ্য 

হয়, সেইক্ষেত্রে গ্রন্থপাঠের প্রয়োজনীয়তা আরও সীমিত হয়ে পড়ে। শিক্ষক 

ভ্রীরামকুঞ্চ নির্দেশ দ্রিয়েছেন £ “অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় 

না, বিদ্যা হয় না। কিন্তপড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা 

ভাল ; কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শোনা আর কাশীদর্শন অনেক তফাৎ ।, 

শাস্ত্র অজ্ঞাতজ্ঞাপক হলেও শ্রীরামকষ্ণজের নিকট তীর অপরোক্ষজ্ঞানসঞ্জাত 

অভিজ্ঞতাই ছিল জ্ঞান । যাঁচাইয়ের চূড়ান্ত তুলাদণ্ড। 

শিক্ষক শ্রীরামকষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবধর্মী। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে 
পুঁথিপাটা থেকে বা গুরুমুখ থেকে বিদ্যার উপাদান সংগ্রহ করা কিছু কঠিন কাজ 

নয়। আসল সমস্তা অধীত বিদ্যার স্থায়ত্ত্টীকরণ, শিক্ষার্থীর জীবনে বিদ্যার 
প্রতিফলন । সে কারণে শ্রীরামরুষ পুনঃ-পুনঃ বলতেন £ “দেখ, শুধু পড়াসুনাতে 

বিছুহয়না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বলতে পারে_-হাতে আনা 

বড় শক্ত । দুধের কথা শুনলে হবে না, দুধ দেখলে হবে না, এমন কি ছু 

জোগাড় করে খেলেও হবে না, সেইছুধ হজম করে শরীরকে হষ্টপু্ করতে 

হবে। এরপ বাস্তবান্থগ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষার্থীদের পরি- 

চালিত করতেন বলেই তার শিক্ষাদান ছিল মর্মম্পশী ও আশু ফলপ্রদ। 

বাস্তবধর্মী প্রীরামরুষ্ণের শিক্ষাচিস্তার মধ্যে আমর] শুনতে পাই মনুর বাণীর 
প্রতিধ্বনি । মনুসংহিত1 বলছে, “অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্টা, গ্রন্থিভ্যো ধাবিণো 

বরাঃ। ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা, জ্ঞানিভ্যে। ব্যবসায়িনঃ ॥? অজ্ঞানীর চাইতে 

গ্রন্থের পাঠক শ্রেষ্ঠ । শুধুমাত্র অর্থবোধকারীর চাইতে শ্রেষ্ঠ তিনি, যিনি পঠিত 
বিষয় ধারণা করেছেন । তাঁর চাইতেও শ্রেষ্ঠ তিনি ধার জ্ঞান হয়েছে । আর 

এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই ধিনি লব্ধ জ্ঞান অনুসারে কর্মীন্ষ্ঠান করেছেন । 
শিক্ষার সার্থকতা তখনই যখন শিক্ষার আদর্শ শিক্ষার্থার জীবনে পরিষ্ফুট হয়ে 
ওঠে, শিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করে । 

শ্রীরামকষ্ণের প্রায়োগিক (0:8£0080০) শিক্ষাচিস্তার অপর একটি বৈশিষ্ট্য 
শিক্ষার্থীর আস্তরিকতা ও নিষ্ঠার উপর যোল-আনা গুরুত্ব। আধুনিক 
শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান দোষ এই যে শিক্ষার্থীর মন ও মূখ সসমঞ্জভাবে 
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চলে না। মন ও মুখের ছ্ৈত প্রবণতা! শিক্ষার্থীর মনে হ্যতি করে দ্বিধা ও 
সংশয়। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাচিত্তা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্রচিমুক্ত। তিনি শিক্ষার্থীর 
মনটি গড়ে তোলার সময় লক্ষ্য রাখতেন, যাতে শিক্ষার্থীর মনের ভাব ও 
বাইরের আচরণে মিল থাকে । শিক্ষার্থীর সন্তিফ, মন ও হাত যেন 
একই ছন্দে সঞ্চালিত হয়; অর্থাৎ উদ্দেশ্ত-_শিক্ষার্থীর জীবনের স্বযম বিকাশ । 
এটি আয়ত্ত করা কঠিন সাধনা । কিন্তু এটি আয়ত্ব না হলে বুদ্ধি পরিশুদ্ধ ও 

সুক্ম হওয়] সত্বেও 'মানহু'স হওয়ার' শিক্ষায় অগ্রসর হওয়া কঠিন। বিষয়টির 

গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়ে শ্রীরাম বলেছেন : “মন মুখ এক করাই প্ররুত সাধন]। 

নতুবা মুখে বলছে, “তুমি আমার সর্বস্ব” এবং মন বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে বসে 

রয়েছে, এরূপ লোকের সকল সাধনাই বিফল । 

আত্মবিকাশের পথে একান্ত প্রয়োজন শিক্ষার্থীর ন্বকীয় প্রবণতা অনুযায়ী 
ক্ষুরণের স্থযোগ। শিক্ষকের অসঙ্গত শাসনে শিক্ষার্থীর শক্তির ন্ফুরণ অনেক 
সময়েই বাধাপ্রাপ্ত হয়, তার বিকাশোনুখ "সম্ভাবনা সন্কৃচিত হয়। বীজকে জল, 

মাটি, বায়ু প্রভৃতি তার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি জুগিয়ে দিলে বীজ নিজ 

প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যা কিছু আবশ্তক গ্রহণ করে এবং নিজের স্বভাব 

অন্্যায়ী বাড়তে থাকে; শিক্ষক তেমনি শিক্ষার যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ 

করে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা ও উদ্যমকে উদ্দীপ্ত করে দিবেন এবং তার বিকাশের পথে 
বাধাগুলি দূর করে দিয়ে তার অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখবেন মাত্র। তিনি 

প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীকে তুল করবার স্বাধীনতা পর্যন্ত দেবেন, নইলে সে যে 
সহজগতিতে গড়ে উঠতে পারবে না। এ বিষয়ে শিক্ষক শ্রারামকৃষ্ণের আচরণ 

আদর্শস্থানীয় । 

শ্রীরামকষ্চের শিক্ষাচিস্তার মৃলন্থত্র, শিক্ষার্থীর আত্মপ্রত্যয়ের উদ্বোধন । 
আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করছে শিক্ষার্থীর অভ্যুদয় । শ্রীরামরুষ্ণের বৈশিষ্ট্যই 
এই ছিল যেতিনি কারুবই বিশ্বাস নষ্ট না করে প্রত্যেককেই কিছু মহৎ ভাব 

ভুগিয়ে দিতেন । শিক্ষার্থী যে যেখানে আছে তাকে সেখান হতে অগ্রপর 
করিয়ে দিতেন। তিনি আবালবৃদ্ধবনিতা, সচ্চরিত্র-অসচ্চরিক্র সকলকেই নিজ 

নিজ ভাবানুযায়ী গড়ে উঠবার জন্ত এগিয়ে যাবার আদর্শ বা 70910৬6 10693 

দিতেন । মানুষ নিজেকে দীনহীন ভেবে ক্রমে ছুধল হয়ে পড়ে, নিজাঁব হয়ে 

পড়ে, ফলে তার অস্তরনিহিত ব্রহ্মশক্তি স্ফুরিত না হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে । 

শ্রীরামক্ের এরূপ উদার ও দরদী দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করে তার 'অন্যতম শিক্ষার্থী 

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন £ ঠাকুরকে দেখেছি_-যাদ্দের আমর] হেয় মনে 
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করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতিগতি ফিয়লিরে দিতেন । 
তার শিক্ষা দেওয়ার রকমই একটা অদ্ভুত ব্যাপার !' শ্রারামকৃষ্ণ বলতেন যে, 
মন্দ লৌককেও “ভাল” “ভাল' বললে সে ভাল হয়ে যায়। তীর লক্ষ্যই ছিল 
মান্ষকে এগিয়ে দেওয়া। তিনি বিভিন্ন পটভূমিকায় বলতেন অত্যুদয়কামী 
কাঠুরের গল্প। গরীব কাঠুরেকে এক ব্রহ্মচারী উপদেশ দিয়েছিলেন, “ওহে, 
এগিয়ে পড়ো ।' ত্রার উপদেশ অন্কমরণ করে কাঠুরে এগিয়ে যেতে থাকে; 
ক্রমে সে আবিষ্কার করে চন্দনের বন, তারপর খুজে পায় তামার খনি ; আরও 

এগিয়ে গিয়ে পায় রূপোর খনি ও শেষ পর্যন্ত রাশীরুত হীরে মাণিক। কাঠুরের 

দারি্র্য ঘুচে যায়, তার কুবেরের মত এই্বর্ হয়। 
জ্ঞানের পরিধি অনস্তপ্রায়, মানুষের শেখারও শেষ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ 

তার শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতেন এগিয়ে যাবার জন্য । নানানভাবে 
তাদের প্রবোধিত করতেন জ্ঞান-অজ্ঞনের পারে জ্ঞানাতীতকে লাভ করার 

জন্য । তিনি যেমন উপদেশ দিতেন তেমনি নিজের জীবনে আচরণ করতেন'। 

তিনি জ্ঞান-অজ্ঞানের এলাক। অতিক্রম করে বিজ্ঞানীর স্তরে উন্নীত হয়েও নিজে 

চিরশিক্ষার্থীর আদর্শ বেছে নিয়েছিলেন । তার মুখে প্রায়ই শোনা যেত, “সখি, 
যাবৎ বাঁচি তাবৎ 1শখি | তাই শিক্ষক শ্রীরামরু্চ অনুপম ; শিক্ষাজগতের 

একজন প্রধান দিশারী । 

(৪৫ ) 



শরাজকুষ ও কেশতচজ্জেত মিলন 

শ্রীরামরুঞ্চ বলতেন £ গীতার মত-্্যাকে অনেকে গণে মানে, তার ভিতরে 

ঈশ্বরের শক্তি আছে।'১ মহৎ চরিব্র বিদ্বান পণ্ডিত, বৈরাগ্যবান সাধু, 
পরহিতকারী সমাজ-সেবক, এই সকলের মধ্যে বিভু ঈশ্বরের বিভূতির বিশেষ 
প্রকাশ ; সেই কারণেই বোধ করি বিশিষ্ট গুণবান ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার 

জন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর আগ্রহ ও অদম্য কৌতুহল দেখ! যেত।২ 
সেই সময় ব্রা আন্দোলনে বঙ্গপমাজ বিশেষতঃ নব্যশিক্ষিত যুব-সম্প্রদ্ধায় 

বিশেষভাবে আলোড়িত। শ্রীরামরুষ্ণ ব্রাহ্মদের উপাসনা দেখবার জন্য ও ব্রাঙ্গ 
ভজনসঙ্গীত শোনবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন । সম্ভবতঃ ১৮৬৪ 

খষ্টাব্।ে (১২৭১ বঙ্গাব ) একদিন শ্রীরামরুষ্ণ তার ভক্ত মথুরানাথকে সঙ্গে নিয়ে 
জোড়ার্সাকোর আদি ব্রাহ্মদমাজ মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সে সময় 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্ধরপে বেদী অলঙ্কত করছিলেন । প্রাচীন 

ব্রাহ্ষগণের মুখে শোনা“যায়, সে সময়ে এক অপৃৰ ভাবের বিকাশ হয়েছিল । 

উপাসনাবেদীতে উপঝিষ্ট ব্রাহ্ম উপাসকগণের মধ্যে একজন যুবকের প্রতি 

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে পারেন 

যে, যুবকের মন ধ্যেয় বস্ততে নিবন্ধ। পরবর্তীকালে তিনি ব্রাঙ্মত্রদের 
বলেছিলেন, 'বহুকাল পূর্বে আমি একদিন বুধবারে জোড়ার্সাকোর ব্রাহ্মমাজ 

দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন দেখিলাম, নব যুবক কেশবচন্দ্র বেদীতে বসে 

উপাসন। করিতেছে, ছুই পার্থে শত শত উপাসক বসে আছেন। ভাল করে 

১ শ্রীত্রীরামকঞষ্ণকথামত, ৪1১৫।৩ 
২ 706 চ21:81019917059, 1085 ৪. 0858101) 101: £:22.0 0011705. 1715 

০01059$5 00 526 01301750151)60 10061) 15 00090 21:0610 [1615 ০৬০1 

88111) 1015 121)05 00 850৯7 191) £0590 0100255, 8100. 27) 0:18 196 15 

৪6 00065 00056 11001901009 66, 

[7006 2৩ 101506179801012) 3:10 9600. 1882 ] 
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তাকায়ে দেখলাম যে, কেশবচন্দ্রের মনটা! ব্রদ্দেতে মঙ্গে গেছে, তার ফাত'না 
ডুবেছে, সেদিন হইতেই তার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়ে পড়িল । আর যে 
সকল লোক উপাসনা করিতে বসেছিল, দেখলাম যেন তার! ঢাল তলওয়ার বর্শা 
লইয়। বসে আছে, তাদের মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল সংসারানক্তি রাগ অভিমান ও 

রিপুসকল ভিতরে কিলবিল করছে ।"৩ তখন কেশবচন্দ্রের বয়স ছাব্বিশ বছর । 

আদর্শগত বিরোধের জন্ত কেশবচন্দ্র আদি ব্রাক্মদমাজ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন 

করে ১৮৬৬ শ্রীীবের ১১ই নভেম্বর ভারতীয় ত্রাক্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭০ 

খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্ত্র ইংলগ্ডে যান,১ তার সৌম্যমৃতি ও ভগবৎ্-বিশ্বাস-প্রদীপ্ত উজ্জল 
চক্ষু, এবং বিশ্তদ্ধ ইংরাজীতে প্রাণস্পর্শা বক্তৃতা ইংলগুবাসীকে মুগ্ধ ও চমৎ্কত 
করেছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া শ্বয়ং কেশবচন্দ্রকে আপ্যায়ন করেন। স্বদেশে 

প্রত্যাবর্তনের পর নব্য শিক্ষিত যুবসম্প্রদ্দায়ের অপ্রতিদ্বন্বী নেতা কেশবচন্দ্রের খ্যাতি 

দেশে বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ।৫ 

সে সময়ে কলিকাতায় কেশবচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি । সেই কালে 

ত।বতবর্ধের মধ্যে তার মত মেধাবী, প্রতিভাবান, গ্রতিষ্ঠাশালী, নামজাদা ব্যক্তি 

৩ ধের্মতত্ব ১লা আশ্বিন ১৮০৮ শকাব্দ, ভাই গিরিশচন্্র সেন প্রণীত 'শ্রামৎ 

বমকুষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী; 

্রশ্রীরমরুষ্ণকথামতের কয়েকটি স্থলে শ্রীরামকুষ্ের শ্রামুখে তাঁর অভিজ্ঞতার 
সংক্ষিপ্ত “বর্ণনা পাওয়া যায়। উদ্দাহব্রণস্বরূপ বল] যায়ঃ “জোড়ার্সাকোর 

দেবেন্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম, কেশব সেন বেধীতে বসে ধ্যান করছে, তখন 

ছোঁকর! বয়স । আমি মেজোবাবুকে বললাম, যতগুলি ধ্যান করছে, এই ছোকরার 
ফতা (ফাত,না), ডুবেছে,_বড়শীর কাছে মাছ এসে ঘুরছে ।” কথামত, ৩।১৪।৩ 

91010190) 52560 5 03715601501 006 137910100 ১9108] £ 0. 193-_ 

কেশবচন্দ্র ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্জের ১৩ই এপ্রিল ( ১লা বৈশাখ ) আচার্ষপদে বৃত হন। 

দেবেন্দ্রনাথ তাকে বব্রহ্ধানন্দ” উপাধিতে ভূষিত করেন। 
৪ কেশবচন্দ্র ইংলগু যাজ্া। করেন ১৮৭০ থীঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী । ইংলগ 

থেকে ভারতের পথে যাত্রা করেন ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ । 

৫ কলিকাতার একটি পত্রিকা লিখেছিল : “৬/1767 75509 96815, 
00৪.0110 11565109', আবার কেশবের মৃত্যু উল্লেখ করে পণ্ডিতবর মোক্ষমূলার 

লিখেন £ 07018 1195110956-1)0151690656 5010, 1291591013818018 9610. 
1106 830 [60665 06 দু, 09500287116, ৬০1 1]. 09000 1) 
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খুব কমই ছিলেন। শ্রীরামরুষের বাসনা হয় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 

'যোগারঢ় ঠাকুর উহাতে ক্রীশ্রীমাতার ইঙ্গিত দেখিয়াছিলেন।৬ “এই লোক 
( কেশব) দ্বার মায়ের কাঞ্জ হইবে ইহ! তিনি মায়ের মুখেও শুনিয়াছিলেন 

কেশবচন্দ্রকে দেখতে যাবার পূর্বে এক দিব্যদর্শনের মধ্যেও তিনি শ্রীঞ্গগন্মাতার 

নির্দেশ পান। তিনি নিজমুখে বলেছিলেন £ কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার 

আগে, তাকে দেখলাম ! সমাধি অবস্থায় দেখলাম, কেশব সেন আর তার দল। 

একঘর লোক আমার সামনে বনে রয়েছে। কেশবকে দেখাচ্ছে যেন একটি মধুর 

তার পাখা বিস্তার করে বসে রয়েছে ! পাখা অর্থাৎ দলবল । কেশবের মাথায় 

দেখলাম লালমণি । ওটি রজোগুণের চিহ্মছ। কেশব শিষ্কদের বলছে-_“'ইনি 

কি বলছেন, তোমরা! সব শোনো।” মাকে বললাম, মা, এদের ইংরেজী মত, 

এদের বলা কেন। তারপর মা বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এরকম হবে । তখন 

এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওর] নিয়ে গেল ।”৮ 

৬ শ্রীশ্রীরামষ্খলীলাগ্রপঙ্গ, সাধক ভাব, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩৯৮ ( তৃতীয় সংস্করণ) 

৭ চিরঞ্ীব শর্মা বা ভ্রিলোকানাথ সাগ্ল্যাল রচিত “কেশবচরিত (তৃতীয় 

হস্করণ ), পৃঃ ২৪৯ 

৮ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত, ৪।২৪।৩ 

চিরঞ্ীব শর্মা, এ, পৃঃ ২৪৭। 'ব্রাক্ষঘমাজে এক্ষণে যে ভক্তিলীলাবিলাস ও 

মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহার এক প্রধান সহায় পরমহংল রামরুষ্ঃ। 

তিনি শিশু বালকের মত মা আনন্দময়ীর সহিত যেমন কথা কহিতেন, এবং 

হরিলীলার তরগ্গে ভাদিয়া যেমন নৃত্য করিতেন, শেষ জীবনে কেশব অবিকল 

তাহ। দেখাইয়া গিয়াছেন । 

ধর্মতত্ব, ১লা আশ্বিন, ১৮০৮ শক । 'পরমহংসদেবের জীবন হইতেই ঈশ্বরের 

মাতৃভাব ব্রাহ্মদমাজে সধারিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে স্থমধুর মা নামে 

সম্বোধন, এবং তাঁহার নিকটে শিশুর মত প্রার্থনা ও আবদার করা এই অবস্থাটি 

পরমহংস হইতেই আচার্ধদেব বিশেষ ভাবে প্রাপ্ত হন। পূর্বে ব্রাহ্ষধর্ম শু তর্ক ও 

জ্ঞানের ধর্ম ছিল, পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্মকে মরস করিয়া 

তোলে । 

বেদব্যাস, মাঘ, ১২৯৪ £ “....০০শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেও 

তক্তিগদগদভরে তাঁহার চরণ্প্রীস্তে বসিয়! থাকিতে দেখিয়াছি । পরমহংসদেবের 

আশ্রয় পাইয়! কেশববাবুর হৃদয়ে যুগাস্তর উপস্থিত হয়। সেই পরিবওনের ফলে 

“নববিধান" প্রসব হয় ।' 
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তিনি নিজে যাওয়ার পূর্বে ভক্ত নারারণ শাস্ত্রীকে কেশনচন্দ্রের নিকট অগ্রদূত 

পাঠান । নারায়ণ শাস্ত্রী দেখে এসে তাঁর অভিমত নিবেদন করেন । শ্ররামকুষ্চ 

নিজমুখে বলেছেন, “কেশবসেনকে দেখবার আগে নারাণ শান্ত্রীকে বললুম, 'তৃমি, 
একবার যাও, দেখে এম কেমন লোক ।, সে দেখে এসে বললে, লোকটা জপে 

সি্ধ। সে জ্যোতিষ জানতো--বললেঃ 'কেশবসেনের ভাগ্য তাল । আমি 

সংস্কৃতে কথা কইলাম, সে ভাষায় (বাঙ্গীলায় ) কথা কইল ।”৯ 
১২৮১ বঙ্গাব্ের ফাল্ধন বা চেত্রমাসে একদিন শ্রীরামরুষ্জ তার ভাগিনেয় 

হদয়রামকে সঙ্গে নিধনে কেশবচন্ত্র সেনের কলুটোপার বাসভবনে উপস্থিত হন। 

পেদিন ১৪ই মার্চ, ১৮৭৫ খুষ্টাব্ৰ।১০ সেখানে জানতে পারলেন যে, কেশবচন্র 

অনুপস্থিত। তিনি সহধর্মী বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বেলঘরিয়ার এক তপোবনে 
সাধনভঙ্গন করছিলেন । 

দক্ষিণেশ্বরের অদুববর্তী বেলঘরিপ্না গ্রামে জয়গোপাল সেনের উদ্যানবাটী। 
কেশবচন্ত্র-প্রতিষ্ঠিত “ভারত আশ্রম” সে সময় এঁ উদ্যানবাটীতে অবস্থিত ছিল। 

“ভারত আশ্রম একটি স্ববৃহৎ সাধু-অন্ুষ্ঠান ।...বেলঘরিয়ার উদ্চানে ইহার কার্ধ 
প্রথম আরস্ত হয়। একান্নতৃক্ত পরিবারের ন্যায় পানভোজনের ব্যবস্থা চলিতে 

লাগিল। যথানিদিষ্ট সময়ে একত্রে সকলে উপাপনা করিতেন । নিয়ম অনুসারে 
সমুীপ্ন কার্য নিবাহিত হইত :*১১ 

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচকথা মৃত, 91১৫।৩, কেশবচন্দ্র দেনও শ্ররামকষ্ণকে পরীক্ষ; 

করার জন্য পপ্রসন্ন' ও অপর ছুই ব্রাদ্ষভক্তকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠান। রাতদিন 

শ্রীরামকুষ্ণকে দেখে তার! কেশবচন্দ্রকে সংবাদ দেন। এই ঘটনা অব্ঠ প্রথম 
সাক্ষাতের পরে । 

১* উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রাগ বিরচিত “আচার্য কেশবচন্দ্র'_ পৃষ্ঠা 
১০৪১ হতে গৃহীত। সেবক রামচন্দ্র প্রণীত 'শ্রশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 

জীবনবৃত্তান্ত” পৃ: ৬০, উল্লিখিত সময় ইংরাজী ১৮৭২ থুঃ অথবা ১লা আশ্বিন, 

১৮০৮ শকে প্রকাশিত | ধের্মতত্বে” উল্লিখিত ১৮৭২ সাল গ্রহণযোগ্য নয় । 

১১ চিরঞ্জীব শর্ম! ( জৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ) রচিত “কেশবচরিত"। 

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঃ মহাপুরুষ বিজয়কষ্ঃ (পৃঃ ১৬৫) ভারতাশ্রম 

কলিকাতার জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে গ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ( ১২৭৭ 

সন, ফান্তন মাসে)...পরে সেখান হইতে আশ্রম কাকুড়গাছি উদ্ঠানে উঠিয়। যায় ।” 

[0 0, 17182001081 5 70106 1166 2120. 280101185 0৫ 1:691990- 

(৪৯) 



পরদিন অর্থাৎ ১৫ই মার্চ১২ সকালে একথান৷ ছ্যাকড়া গাড়ীতে ১৩ শ্রীরাম 
ভাগিনেয় হৃদয়রামকে সঙ্গে নিয়ে কেশবদর্শনে ঘাত্রা করেন। গাড়ীতে উঠবার 
পূর্বে শ্ীরামকুষ্* ভাবাবিষ্ট হয়ে জগন্মাতাকে বলেন, "মা, যাবি? কেশবকে 
দেখতে যাবি? এরূপ বারকয়েক জিজ্ঞা! করে পরে নিজেই উত্তর দেন, "যাব? । 
গাড়ীতে বদেও ভাবাবেগে জগন্মাতার সঙ্গে কতই কথাবার্তা বলতে থাকেন। 
বেলঘরিয়ার উদ্চানবাটাতে উপস্থিত হুন সকাল আটট। কি নয়টার ১৪ সময় । 
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একটি পত্রিকায় ভারতাশ্রমের বিরুদ্ধে কুৎ্সা-রটনা স্থকু হয়। প্রতিবাদে 
মামল। রুকু করা হয় । 81)8790 4£১910181) 11091 901৮ কলিকাতা হাইকোর্টে 

শেষ হয় ৩০শে এপ্রিল, ১৮৭৫ খুঃ। কেশবচন্দ্র এ বাগানবাড়ীতে তখন পর্বস্ত 

ছিলেন। 

১২ উপাধ্যা় গৌরগোবিন্দ রায় বিরচিত “কেশবচর্িত” পৃঃ ১০৪১। এই 
ওকুত্বপূর্ণ সাক্ষাতের বিবরণ প্রথম প্রকাশ করে ১৮৭৫ খুঃ ২৮শে মার্চ, তারিখের 
[176 10012101১10 পত্রিকা ১74 ল্ঠ000 9810৮7৬6 1096 016 
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১৩ গুরুদাস বর্মন £ শ্রশ্রীরামকঞ্চচরিত ( ১৪৮-৪৯) 
১৪ লীলাপ্রসঙ্গ (সাধক ভাব ), পৃঃ ৩৯৮, ন্বামী সারদানন্দজী, লিখেছেন, 

(৫০) 



উদ্যানবাটীর ফটকে গাড়ী উপস্থিত হলে হৃদয়রাম উদ্ভানের ভিতরে প্রবেশ করে 

কেশবচন্দ্রকে সংবাদ দেন যে, তার মাতুন হরিকথ! শুনতে বড় ভালবানেন, 

হরিনাম শুনে আত্মহার। হয়ে পড়েন। তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 

ও তার মুখে ভগবতপ্রণঙ্গ শুনতে এসেছেন। কৌতুহলাক্রান্ত কেশবচন্ত্র মাতুলকে 
নিয়ে আপার জন্য হৃদ্য়রামকে অনুরোধ করেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয়রাম উগ্ভানের ফটক দিয়ে প্রবেশ করে প্রথমে উদ্ভানের 

মধ্যে বড় পুফ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘাটে নেমে হাত পা ধুয়ে নেন। 
সে সময় প্রাতঃকালীন উপাদনা-শেষে কেশবচন্ত্র বন্ধুগণ লহ পুফরিণীর পূর্বদিকে 
বড় বাধান ঘাটে বসেছিলেন । তীরা ম্বানের উদ্যোগ করছিলেন । তীর! 

দেখতে পান প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের ক্ষীণকায় এক ব্যক্তিকে নিয়ে দেখতে 

মোটাসোটা হদয়রাম তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। “তাহাকে দেখিতে 

অধিক দিনের পীড়িতাবস্থার ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইল ।”১৫ তাহার পরনে একটি 

সাধারণ লালপেড়ে ধুতি। গায়ে কোন জাম! ছিল না, ধুতির খ.টথানি বাম 

“হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, তাহার! কাণ্ডেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে করিয়া 

গমন করিয়াছিলেন এবং অপরাহ্ন আন্দাজ ছুই ঘটিকার সময় এ স্থানে 

পৌছিয়াছিলেন।” হৃদয়রামের সুত্র ধবে গুরুদাস বর্মন শ্রীন্রীরামরুষ্চচরিতে (পৃঃ 
১০৮) লেখেন, “শ্রীরামরুষ্ণজ বিকাল তিনটা'র সময় বেলঘরিয়ায় যান |” অক্ষয় 

সেনের মত £ “সনের সময় বেল! প্রহরেক প্রায় । হছহুলঙ্গে প্রভৃদেব গে 

বাগিচায় ॥৮ পুঁথি, ২২৫ 

বিশ্বনাথ উপাধ্যায় কেশববিরোধী ছিলেন এবং ইংরাজী-শিক্ষিত বিধর্মী 

কেশবচন্দ্রের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের যাওয়া পছন্দ করতেন নী। সে ক্ষেত্রে ঠাকুর 

শ্রীরামকষ্চ বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে কেশবের কাছে গিয়েছিলেন মনে করা 

সঙ্গত হবে কি? অপরপক্ষে এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী 'ধর্মতত্ পত্রিকার রিপোর্টার 

তাই গিরিশচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ বায়, 
কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি নিজে উপস্থিত ছিলেন না) লিখিত বিবরণে 
জানা যায় ষে, শ্রীরামকুষ্খ ভাঁড়! কর] ছ]াকড়! গাড়ীতে গিয়েছিলেন । তাছাড়া 

হৃদয়রাম কথিত বিবরণ ছাড় অপর সকলের বিবরণীতে জানা যায় তার] লকাল 

৮1৯টার সময় বেলঘরিয়ায় পৌছান। সমস্ত ঘটনা আলোচনা করলে এই 
 সময়-নির্দেশ যুক্তিলত মনে হয় । 

১৫ উপাধ্যায় গোবিন্ন রায় ঃ «আচার্য কেশবচন্দ্র”, ধর্মতত্ব, ১৪ই মে, 

(৫১) 



কাধের উপর ঝুলানো । খুব সম্ভবতঃ পায়ে কোন জুত! ছিল না। স্বভাবতই 

ব্রাহ্ম গ্রচারকগণের অধিকাংশ শ্রীরামরুষ্ণের মধ্যে বিশেষত্ব কিছু দেখতে পাননি । 
তারা মনে করেন ইনি একজন সামান্ত ব্যক্তি ।১৬ শ্রীরামরুষ্চ কেশবচন্ত্র ও 

উপস্থিত ব্রাক্ষভক্তদের বিনত্্র নমস্কার করলে, মনে হুয় কেশবচন্দ্র বা উপস্থিত 
অপর কেহ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিনমস্তার১৭ করেননি । অভ্যাগতদের বদবার 

জন্য আসন দেওয়া হল। 

শ্রীরামরুষ্ণ প্রথমেই বললেন, “বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরদর্শন করে থাক, 
সে দর্শন কিরূপ আমি জানতে চাই” এইভাবে সংপ্রসঙ্গ আবন্ত হল। 
এই সতপ্রসঙ্গ থেকে আরম্ভ হল কেশবচন্দ্রেরে জীবনে নৃতন এক 

১৮৭৫ লেখেন, “( পরমহুংসদেব ) এখন এই বলিয়! খেদ করেন যে. ইচ্ছা! হয়- 

সর্ব বিভূগ্ণ কীর্তন করিয়া আনন্দে নাঁচিয়৷ বেড়াই, কিন্তু শরীর রুগ্ন হওয়াতে 

তাহার বড় ব্যাপার ঘটিয়াছে।” 
'ধর্মতত্ব, ১৬ই সেপটেম্বর, ১৮৮৬১ এ সাক্ষাতের বিবরণীতে লেখে, 

(পরমহংসদেবের ) “দেহ জীর্ণ ও দুর্বল ।” 
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5790.” শ্রীরামকৃষ- পুথিকার অক্ষয়কুমার সেনের মতে শ্রীরামকঞ্চকে দর্শনমাত্র 

কেশবচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিপেন। “কি ছৰি ধরিয়া অঙ্গে অগ্রে দেখ মন। কেশবের 

সন্গিকটে প্রতুর গমন ॥ বাসনা-বজিত যেন হৃদয়ের থলি। একমাত্র হবিকথা- 
শ্রবণ-কাঙ্গালী ॥ ব্যাকুলতা একাগ্রতা দীনতা সংহতি । হরিগত মন প্রাণ তীক় 

স্থিতি গতি ॥ ভক্তি গ্রীতি এক মতি মৃতির গঠন । দেখিয়া! শ্রীকেশবের না৷ সরে 
বচন ॥” (পৃঃ ২২৬) 

১৭ মহেন্দ্রনাথ দত্ত : শীরামকৃষ-অনুধ্যান গ্রন্থে জানা যায় সেই সময়কার 

কলিকাতার সমাজে নমস্কারাদি করার বিশেষ চলন ছিল না। তাছাড়াও 

শ্রীরামরুষ্ণদেবের উক্তি থেকে জানতে পারি, “কলুটোলার বাড়ীতে দেখা হ'ল, 

হদে সঙ্গে ছিল, কেশব সেন যে ঘরে ছিল সেই ঘরে আমাদের বসালে ।......তা 

আমাদের নমস্কার টমস্কার করা! নাই ।......তারা এলেই আমি নমস্কার করতুম তখন 

ওরা ক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে শিখলে ।”- শ্রীশ্রী রামকষকথা মৃত, ৫।১৫।৪ 
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অধ্যায়,১৮ ব্র্গধর্মধ আন্দোলনে এক বৈপ্রবিক পরিবর্তন এবং রামরুষ্ণ- 
ভাবান্দোলনের প্রথম প্রকাশ্ঠভাবে প্রচার ।১৮ক,থ 
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১৮ক কেশবচন্দ্রের ভাবঙ্জগতে যে বিশ।ল পরিবর্তন ও পরিবধন ঘটে তার 

প্রমাণস্বরূপ বাগ্মী কেশবচন্দ্রের বন্তু তাংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে । 
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প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা চলতে থাকে । 

কিছু সময় পরে শ্রীরামরুষ্খ আলোচ্য বিষয়োপযোগী একটি রামপ্রসা্দী গান 
ধরলেন, “কে জানে মন কালী কেমন,ষড়দর্শনে মিলে না দরশন” ইত্যাদি । 

অমৃতবর্ধা মধুকণ্ঠের সঙ্গীত বেলঘরিয়ার তপোবনে আনন্দময় পরিবেশ স্থষ্টি করল। 
সঙ্গীতের রস সম্পূর্ণ আম্বাদন করার পূর্বেই ব্রাহ্ম গ্রচারকগণ অবাক হয়ে দেখেন 
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শীরামকুষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পরব বাৎমরিক ভাষণে কেশবচন্ত্র বলেন, 
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কেশবচন্দ্রের মনোজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্বন্ধে বিজয়কষ্ণ গোস্বামীর নিকট 

শোন ঘটন] উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। “আবার যেখানে বসিয়। ঈশ্বরচিন্তা 
করিতেন, ঠাকুরকে দেখানে লয়! যাইয়া তাহার শ্রুপাদপদ্নে পুষ্পাঞ্জাল অর্পণ 

করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ধবক “জয় বিধানের জয়? বলিয়া ঠাকুরকে 

প্রণাম করিতে আমাদিগের অনেকে তাহাকে দেখিয়াছে।” শ্রীশ্রীরামরুষ্চলীলা- 
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গায়ক বাহুজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। ম্পন্দহীন দেহ, স্থির দৃষ্টি, গ্রচুল্প আনন, 

প্রেমাশ্র-বিগলিত রক্তাভ নয়ন-শ্রীরামুষ্ণের চিত্রাপিতের ্তায় সমাধিস্থ মৃতি 
দর্শন করে প্রচারকগণ বিস্মিত হন বটে, কিন্তু এর গভীর তাৎপর্য হদয়ঙ্গম করতে 

সক্ষম হন না। উপরুস্ত অনেকে মনে ভাবেন, এই অবস্থা একটা মিথ্যা ভান বা 

মস্তিষ্কের বিকারপ্রন্থত অথবা! কোন ধরনের এক ভেক্কিবাজী। সমাধি থেকে 

ব্যুখিত করার জন্য ভাগিনেয় হদয়রাম গ্ভীরম্বরে ও'কারধ্বনি করতে থাকেন এবং 

উপস্থিত মকলকে ও'কার উচ্চারণ করতে অনুরোধ করেন। তীর ভাবেন, এ 

আবার কি ভেক্কি? ব্যাপার কি হয় দেখার জন্য হৃদয়কে অন্থসরণ করেন। 

মিলিতকণ্ের ওঁকারধ্বনি তপোবনের পরিবেশ মাধুর্ধময় করে তোলে। 
“পরমহংসের চক্ষু দিয়া! আনন্দাশ্রর উদগম হইল, মধ্যে মধ্যে হাসিতে লাগিলেন, 

পরিশেষে সমাধি তঙ্গ হইল ।”১৯ তাহার মুখমণ্ডল মধুর হাসিতে উজ্জল হয়ে 
উঠল। এইরূপ অর্ধবাহ্দশায় তিনি গভীর আধ্যাত্মিক তত্বদকল ছোটখাট 

দষ্টান্তের সাহায্যে সরল ভাষায় বলতে থাকেন ; খিষ্ট সহজ সরল কথ! উপস্থিত 

উচ্চশিক্ষিত ব্রঙ্গপ্রচারকগণের হৃদয় স্পর্শ করে। তীর! মুগ্ধ বিশ্ময়ে শ্রীামকষ্জের 

মধুব বাণী শুনতে থাকেন। “তখন তাহার! বুঝিতে পারিলেন যে, বামকুষঃ 
একজন স্বর্গীয় পুরুষ, তিনি সহজ লোক নন।”২০ 

এখন শ্রীরামকুষ্চই প্রবন্তা। ।২১ কেশবচন্দ্র ও উপস্থিত সকলে মন্ত্রমু্ধবৎ 

তাহার স্থমিষ্ট কণ্ঠের বাণী শুনতে থাকেন । কিছুট] গ্রাম্য ভাষায়, প্রাত্যহিক 

জীবনে দুষ্ট বিষয়ক উদাহরণ দিয়ে তিনি ঈশ্বরতত্ব উদঘাটন করতে থাকেন। 

আলোচ্য বিষয়ের স্থষ্পষ্টতায়, ততোধিক প্রকাশভঙ্গিমার 'অভিনবন্ধে সকলে 

বিশ্বয়া বিষ্ট হন । 

শ্রীবামরুষ্ণ তাবাবস্থায় বলতে থাকেন,২২ “ঈশ্বরকে ষে ভক্ত যেরূপ দেখে 

১৮খ চিরঞ্জীব শর্মাঃ এ, পৃ: ২৪৬, “বামকুষ্ণের প্রকৃত মহত্ব যাহা কিছু, 
কেশব দ্বারা জগতে তা প্রথম প্রচারিত হয় ।” 

১৯ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ বায় রচিত “আচার্ধ কেশবচন্দ্র”, পৃঃ ১০৪৩ 

২০ 'ধর্মতত্ব', ১ল! আশ্বিন, ১০০৮ শক 

২১ 5০810 01015818707 10911101 2 0190104109 81)2186 : 1936. 

52১ 5301) 106561069 [91081511510002 2175090 0000015011560 039 

69156198000, (581000010918019. 10810] 5810 81) 01016. 175 

012]5 30655601785 211976019,01003 75 923$165 810 13005. 

২২ সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ব্যক্তিদের ঘথ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ভ্রলোক্নাথ 
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নে সেইপ্ঈপ মনে করে। বাস্তবিক কোন গণ্ডগোল নাই। তাকে কোনরকমে 

যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তা'হলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। একট। 

গল্প শোন-- 

"একজন বাহে গিছিল। সে দেখলে যে, গাছের উপর একট] জানোয়ার 

রয়েছে । সে এসে আরেকজনকে বললে-_দেখ, অমুক গাছে একটি স্থন্দর লাল 

রঙের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটি উত্তর করলে, “আমি যখন বাহে 

গিছিলাম আমিও দেখেছি__তা৷ মে লাল রঙ. হতে যাবে কেন? সে যে সবুজ 
রঙ." আরেকজন বললে “না না-আমি দেখেছি হলদে । এইকরপে আরও 

কেউ বললে, “না জরদা, বেগুনী, নীল ইত্যাদি । শেষে ঝগড়া । তখন তার! 

গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে । তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে 

বললে, আমি এ গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি-_-তোমর! 

যা! যা বলছ, সব সত্য--সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হন্নদে, কখনও 
নীল, আরও সব কত কি হয়! বহুরূপী । আবার কখনও দেখি, কোনও রঙই 

নাই। কখনও সগুণ, কখনও নি 41৮ 

“অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা-সর্ধদ] ঈশ্বরচিস্তা করে, সেই জানতে পারে তীর হ্রূপ 
কি। সেব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন-_ 

তিনিই সাকার, আবার তিনিই নিরাকার। তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি । 
যে গাছতলায় থাকে সেই জানে বন্থব্ূপীর নান! রঙ্__আবার কখন কখন কোন 

রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।৮২৩ 
কেশবচন্্র ও ব্রাহ্ম প্রচারকগণ একাগ্রমনে শোনেন, সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের 

স্বরূপ নির্ণয় কর! ব৷ তার মহিম।! বর্ণন। কর] মানুষের সাধ্যাতীত, তিনি যদি রুপা 
করে ধর। দেন তবেই মানুষ তাকে জানতে পারে। শ্রীরামক্চ বলতে থাকেন, 

“কেউ কেউ বলে ঈশ্বর সাকার, আবার কেউ বলে তিনি নিরাকার । এই বলে 
আবার ঝগড়1।” 

সান্যাল, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রভৃতি ব্রাঙ্গপ্রচারকগণের লেখা, সাময়িক 

পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত ঘটন! এবং স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন সময়ের উক্তি ও 

হদয়রামের নিকট হতে সংগৃহীত বিবরণী হতে সে্দিনকার আলোচিত বিষয়গুলি 

জান! যায়। কাহিনীগুলি বথালস্তব শ্রীরামকষেের মুখনিংস্থত “কথামৃত” প্রভৃতি 

অবলম্বনে লঙ্বলন করা হয়েছে 

২৩ শ্রীপ্রীরায়রুষ্ণকথামুত, ১/৩।৫ হ'তে গৃহীত | 
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“যদি ঈশ্বর লাক্ষাৎ দর্শন হয়, তাহলে ঠিক বল। যায়। যে দর্শন করেছে, 

সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার । আরো! তিনি কত কি আছেন 

মুখে বলা যায় না। 

“দেখ, কতকগুলে। কান। একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। একজন 

লোক বলে দিলে, এ জানোয়ারটির নাম হাতী। তখন কানাদের জিজ্ঞাসা কর! 

হ'ল, হাতীটা কি রকম? তারা হাতীর গ! স্পর্শ করতে লাগল । একজন বললে 

“ছাতী একটা থামের মত, । দে কানাটি কেবল হাতীর পা ম্পর্শ করেছিল। 

মার একজন বললে “হাতীটা একট] কুলৌর মত? । সে কেবল একট। কানে হাত 

দিয়ে দেখেছিল। এই রকম ঘার! শু'ড় কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তারা 

নানাপ্রকার বলতে লাগল । তেমনি ঈশ্বর সন্বদ্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে 
করেছে, ঈশ্বর এমনি, আব কিছু নয়। 

'এ সব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি) অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের 

মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌছান যায়। 
আস্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়। যায় ।»২৪ 

“একট ডেও পিপংড়ে চিনির পাহাড়ে গেছল। একটা দানা মুখে করে 

পালাল, আর সেইটে খেয়েই হেউ ঢেউ। আর শক্তি কোথ। যে খাবে? 

মেইরকম ভগবানকে জেনে কে শেষ করতে পারে? আবার তার কপা না হলে 

তাঁকে জানবার যোটি নেই ।৮২৫ 

সময় গড়িয়ে চলে । ব্রাদ্ধ গ্রচারকগণ শ্রীরামকষের বচনাম্বত পান করতে 

থাকেন। সকলেরই মনের ভাব, এমন লরল ভাষায় প্রাণম্পর্শী "হবকথা পূর্বে কেউ 
কখনও শোনেননি শ্রীরামরুষ্ণের দৃষ্টি কেশবের উপর নিবন্ধ হ'ল যেন। 

কেশবচন্দ্রের সাধন-জীবনের দিকে লক্ষ্য করে তিনি বলতে থাকেন, "সাধন-ভজনের 

প্রথম অবস্থায় হীকডাক, ক্রমে সব থেমে যায় । ঘিয়ে লুগী ছাড়লে প্রথমে টগ.বগ, 

করে ওঠে, জাল হতে থাকলে আর শব্ধ হয় না। তেমনি জ্ঞান পাকা হলে আর 

বাহ্ আড়ম্বর থাকে না, অল্প জানেই আড়স্বর ।৮২৬ 

“ছুরকমের সাধক আছে ;--একরকম সাধকের বানরের ছা-র ম্বতাব আর 

একরকম সাধকের বিড়ালের ছা-র শ্বভাব। বানরের ছা নিজে যো! দো! করে মাকে 

২৪ শ্রীশ্রীরামকফকথামৃত, ২২।৫, হ'তে গৃহীত 
২৫ শ্রীগ্রীরামকুষ্ণচরিত £ গুরুদীস বর্মন ২ পৃঃ ১৫১ 
২৬ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ £ এ, পৃঃ ১০৪৩ হ'তে গৃহীত 
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আকড়িয়ে ধরে । সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে, এত জপ করতে হুবে, 

এত ধ্যান করতে হবে, এত তপস্যা করতে হুবে, তবে ভগবানকে পাওয়! যাবে। 

এ সাধক নিজে চেষ্টা করে ভগবানকে ধরতে চায় । 

“বিড়ালের ছ! কিন্ত নিজে মাকে ধরতে পারে না। মে পড়ে কেবল মিউ 

মিউ করে ডাকে । মা মা করে, মা কখনও বিছানার উপর, কখনও ছাদের উপর 

কাঠের আড়ালে, রেখে দিচ্ছে ; ম। তাকে মুখে করে এখানে ওখানে লয়ে রাখে, 

সে নিজে মাকে ধরতে জানে না। সেইরূপ কোন কোন সাধক নিজে হিসাব 

করে কোন সাধন করতে পারে না।--এত জপ করবো) এত ধ্যান করবে! 

ইত্যাদি। সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাকে ডাকে, তিনি তার কান্না 
স্তনে আর থাকতে পারেন না, এসে দেখা দেন ।৮২৭ 

সত্প্রসঙ্গের অফুরস্ত ধার! ব্রাহ্মভক্তদের মান-আহার উপাসন। ভুলিয়ে দেয়, 

সকলে অপার আনন্দে মগ্ল। তখন কেশবচন্ত্র কি করছিলেন ? কি ভাবছিলেন ? 

অনুমান করা যায়, কেশবের তৃষিত বায় অমৃতবারিপিঞ্চনে অপার তৃপ্তিতে তখন 
মগ্ন। তিনি হদয়ছার উদঘাটন করে অমিয়ধার] গ্রহণের জন্ত ব্যাকুল; তিনি 

বিনীত ও কথঞ্চিৎ সন্কুচিত তাবে বসে থাকেন।২৮ সপ্প্রপঙ্গের মধ্য দিয়ে 
শ্রীরামকষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্ত্র ও ব্রাহ্ষপ্রচারকর্দের আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে 

ওঠে। প্রায় অজ্ঞাত কারণে সকলেই বোধ করেন যে. শ্রীরামরুষ্ণ তাদের আপন- 
জন, যেন নিকট আত্মীয়। শ্রীরামরুষ্চ কেশবচন্দ্রের আসবে তাঁর অভ্যর্থনার 

একটা সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপিত করেন একটি উপমার সাহায্যে । তিনি বলেন, 

“গরুর পাঁলে অন্য জন্ত এলে শিং দিয়ে গু'তিয়ে তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু অন্য গরু এলে 

পর ত্বজাতি বলে কত খাতির-_তখন গ। চাটাচাটি করে ।” এই কথায় হাসিও 

রোল ওঠে। 

সকলের অজ্ঞাতসারে হুর্ধদেব তিন চার ঘণ্টার পথ অতিক্রম করেছেন। 

শ্রীরামরুষণ বিদীয় নেওয়ার জন্ গ্রস্ত হন, বিদায়গ্রহণের সময় কেশবচন্দ্রের দিকে 

লক্ষ্য করে শ্রীরামকুষ্ণ বলেন, “এঁরই ল্যাজ খলেছে।” কথার তাৎপর্য না বুঝে 

২৭ কথামত) ৩.৭।১ 

২৮ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লিখেছেন, “পরম ধামিক, মহাপগ্ডিত জগদ্বিখ্যাত 

কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকট শি্ের স্ায়, কনিষ্টের ন্াপ্ন বিনীতভাবে 

এক পার্থে বিতেনঃ আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাহার কথানসকল শ্রবণ করিতেন, 

কোন ধিন কোনরূপ তর্ক করিতেন না। 

(৫৮) 



সভাম্ুদ্ধ লোক হেসে ওঠে । তখন কেশবচন্্র বাধ! দিয়ে বলেন, “তোমরা হেসো 

না। এর কিছু মানে আছে। এঁকে জিজ্ঞাসা করি ।” 

তখন শ্রারামরুষ্ণ মৃদ্ছান্তে বলতে থাকেন, “যতপ্দিন বেঙাচির ল্যাজ না খসে, 

ততর্দিন কেবল জলে থাকতে হয়, আড়ায় উঠে ভাঙ্গায় বেড়াতে পারে না; যেই 

ল্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ভাঙ্গায় পড়ে । তখন জলেও থাকে আবার 

ভাঙ্গায়ও থাকে । তেমনি মানুষের যতদিন অবিষ্ভার ল্যাজ না খসে ততদিন 

সংসারজলে পড়ে থাকে । অবিগ্যার ল্যাজ খস্লে, জ্ঞান হ'লে, তবে মুক্ত হয়ে 

বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা! হলে সংসারে থাকতে পারে ।৮২৯ "কেশব, তোমার 
মন এখন এরূপ হয়েছে; তোমার মন সংসারেও থাকতে পারে আবার 

সচ্চদাননেও যেতে পারে ।৮৩* নামান্ত কথার মধ্যে যে গভীর তাৎপর্য তার 

ব্যাখ্য৷ শুনে উপস্থিত সকলের বিন্ময়ের সীমা থাকে না। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে তার 

গুঢ অভিমত৩১ জেনে ব্রাঞ্ঘ-প্রচারকর্দের মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে । তাঁরা বুঝতে 

পারেন, পরমহংসদেব শুধু একজন তবজ্ঞ পুরুষমাক্্র নন, তিনি একজন অন্তর্বেত্তা। 

সংপ্রসঙ্গে তিন-চার ঘণ্ট। অতিবাহিত হলে আনন্বমৃতি শ্রীরামকুষণ বিদায় নেন, 

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান। কেশবচন্দ্র ও তার সাঙ্গপাঙ্গেরা অনাশ্থাদিতপূর্ব 

আনন্দরসে সম্পক্ত হয়ে প্রাণে প্রাণে অন্থভব করেন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস 

একজন অনাধারণ ব্যক্তি । প্রথম দর্শনেই তীর] শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ বো 

করেন, তার পৃত সঙ্গলাতের জন্ত লালায়িত হন। 

“'-****ভ্রীশ্রীদাধুভক্তি কিরূপে করিতে হয়, সাধু হইতে দাধুতা কিভাবে গ্রহণ 
করিতে হুয়, কেশবচন্দ্র দেখাইয়। গিয়াছেন। অনেক দিন পরমহুংসে নিকটে 

যাওয়ার পূর্বে দেবালয়ে উপাসনার সময় সাধুভক্তি বিষয়ে তিনি প্রার্নাদি করিয়া 

প্রস্থত হইয়া গিয়াছেন ।” 

তক্ত মনোমোহন, পষ্ঠা ৬৮, “..***দেখিলাম ঠাকুরের প্রতি কেশববাবুর 

শ্রদ্ধা ভক্তি কত গভার, তাহার সেবাকার্ধ কত নিখুত, আমরা তীহার শ্রদ্ধার এক 

অংশও পাই নাই ।” 

২৯ কথামত, ১।১৩।৪ 

৩৭ শ্রীশ্রীরামকুষলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, ৪০০ পৃঃ, হ'তে গৃহীত । 

৩১ অশ্বিনীকুমার দত্ত শ্রীরা মকুষ্ণকে জিজ্ঞান। করেছিলেন, কেশববাবু কেমন 

লোক? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দেন, «ওগো, সে দেবী মানুষ» ( কথামত, প্রথম, 

ভাগ, পরিশিষ্ট ) 

(৫৯) 



এভাবে জগম্মমতার উপর দর্বদ] নির্ভরশীন শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে আবিষার 
করে, তার হৃদয়ে রুদ্ধ ভক্তির ফোয়ারা উন্মুক্ত করে শুধু কেশবের জীবনে ও তার 
ধর্মসংস্কা র-প্রচেষ্টায় বৈপ্লবিক পরিব্তন সাধন করেন তাই নয়; দেখা যায় এই 
প্রথম৩২ সাক্ষাতের ফরশ্রুতি-ম্বরূপ গুণগ্রাহী কেশবচন্ত্র শ্রীরামকুষ্ণ-মহিমা-প্রচারে 

প্রথম উদ্যোগী৩৩ হয়েছেন । “এর মধো যে ভাব আছে, যে শজি আছে, তাহা 

এখন প্রচার করার প্রয়োজন নেই--একে বক্তৃতা বা খবরের কাগজ দিয়ে প্রকাশ 

করতে হবে না,»৩৪ কেশবচন্দ্রের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের এই নিষেধবাণী অগ্রাহ্ 
করে তিনি নব্যশিক্ষিত যুবসমাজের নিকট পরমহংল শ্রীরামকষ্ণের মাহাত্ম্য 
প্রচার করতে থাকেন । 

শ্বপরপক্ষে কেশবচন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন, “দেখ ! পরমহংস 

মশায় লাটের মাল নহেন, তিনি অমৃগ্য বস্ত, গ্লামকেশে রাঁথিবার উপযুক্ত ।” (ভক্ত 

মনোমোহন, পৃঃ ৫৫) 

৩২ সত্যচরণ মিত্র £ শ্রীশ্রীরামরুষ্জ পরমহংম ( ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত ), 
€পৃঃ৮১-৮৪)। এই গ্রন্থক্ারের মত-্রান্ধ অন্নদাচরণ মলিকের নিকট সংবাদ 

পেয়ে কেশবচন্জ্র একদিন অন্নদাচরণের সঙ্গে এসে শ্রীগামকুষ্চকে দেখেন । পরে 

মহিমাচরণের সঙ্গে একটি গাড়ীতে শ্রীরামকঞ্চ ও হ্ৃদয়বাম কমলকুটীরে ধান । 

সেখানেই *তোমার ল্যাজ খলেছে” ইত্যার্দি কথোপকথন হয়। এই ঘটন৷ অপর 

কোন গ্রন্থকার সমর্থন করেননি । 
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৩৪ ভক্ত মনোমোহন, পৃষ্ঠা ৬৯ 

(৬ ) 



শিল্পী শীরামকুষ্জ 

গেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে”_বিরাট শিশুর চিরস্তন খেল' 

ছড়িয়ে আছে বিশ্বভুবনের সর্বত্র, বূপ-বস-শব্দ-গন্ধ-ম্পর্শের নানা প্রকাশের মধ্যে 

ক্ুরিত তাঁর নব নব অভিব্যক্তি, স্বচ্ছ সাবঙসীলভাবে তরঙ্গাফ়িত তার বিচিত্র 

গতিছন্দ। আবার রূপ-রদ-শব্দ-গন্ধ-্পর্শ-বৈচিত্র্যের মাধুর্ষে ও মুগ্ধতায় সাজানো 

জগৎ-মালঞ্চে যখন বিরাট-শিশু একটি মানবশিশুর আকার ধারণ করে আবিভূ্তি 

হন, সেই শিশুর খেলাধুল। মানবমনে সঞ্চার করে পরম বিল্ময়, তার লীলাবিপাস 

তক্তজনমানসে উদ্রেক করে বহু আকাক্ক্ষিত মাধুর্ধরম। দেবশিশুর ক্রিয়াকলাপ 

ছায়াতপের ন্যায় জানা-অজানার লুকোচুরিতে প্রায়ই রূহস্তঘন, তবুও তার প্রতিটি 

আচরণ বিচরণ হতে বিচ্ছুরিত হয় আনন্দের ফাগ); কারণ আনন্দঘন তাবু 

শ্বরূপ-সত্তা। জগৎ্মালঞে দেবশিশুর আবির্ভাব পূর্বেও ঘটেছে অনেকবার, 

তবিষ্যতেও ঘটবে অনেকবার, সন্দেহ নাই । কিন্ত এবারের 'আবির্ভাবে দেবশিশ্তর 

চরিত্রে প্রকটিত হয়েছে অভূতপূর্ব একটি বৈশিষ্ট্য,_দেবশিশু তার খেয়ালীপনাতে- 
উদঘাটিত করেছেন তার অনিন্দ্য শিল্পকুশলতার একটি ঘরোয়া রসঘন ভাবমৃতি । 

আনন্দাদ্ধেব খঘিমানি ভূতানি জায়স্তে। আনন্দেন জাতানি জীবস্তি | 

আনন্দং প্রয়স্তাভিসংবিশস্তি--আনন্দ হতেই উৎসারিত এই ক্ষ্টিলহরী, 

আনন্দরসেই তার অবস্থিতি, আবার সেই আনন্দতেই তার অবলুপ্তি। 

আনন্দোল্লাসে পূর্ণ জগৎ-মালঞ্চের এক কোণায় বাংলার শ্তামল পল্লীতে দেবশিশ্ত 

গদ্দাধর আপন মনে খেলাধূল। করতে করতে শশীকলার মত বিকশিত হয়ে ওঠেন । 

গদাধরের রূপের লাবণ্যে, গুণের ন্গিপ্ধতায় আত্মীয়ম্বজন পাড়াপড়শী সকলেই 

ল্রীত, মুগ্ধ । 
গদাধর আজন্ম ভাবুক, ভাবরাঁজ্যের ঘাটে-বাটে দ্ষেচ্ছায় বিচরণে তার বড়ই 

প্রীতি । তাঁর অন্তরের নহবতে সানাইয়ের পৌর মত অন্ুরণিত হতে থাকে 

'ডুব, ডুব বূপলাগরে আমার মন। গদাধরের বয়স মাজ ছবছর, সে-সময়ে 

তিনি বূপদাগরে ডুব দিয়ে তলিয়ে যান অরূপরতনকে ধরবার জন্য ছুটে যান। 

পরবর্তাকালে তিনি হ্বমুখে বর্ণন! করেছেন তাঁর শিশুমনের অভিজ্ঞতা ; “০৮*.*, 
সেটা জ্যেষ্ঠ কি আধাঢ় মাস হবে; আমার তখন ছয় কিসাত বছর বয়স। 

(৬১) 



একদিন সকালবেল! টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে খেতে খেতে 

যাচ্ছি। আকাশে একখান! স্থন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে-_তাই দেখছি ও খাচ্ছি। 

দেখতে দেখতে মেঘখান। আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে; এমন সময় এক ঝাক 

সাদ ছধধের মত বক এ কালো! মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। সে 

এমন এক বাহার হল! দেখতে দেখতে অপূর্বভাবে তন্ময় হয়ে এমন একটা 
অবস্থা হলে! যে, আর হুশ রইলো! না! মুড়িগুলে। আলের ধারে ছড়িয়ে গেল ।* 

ভাবতম্ম়ত। দেবশিশ্তকে গভীর হুতে গভীরে টেনে নেয়, রূপ-প্রপঞ্চের অবগ্তঠনে 

আবৃত অরূপের হাতছানি শিশু-প্রাণকে আকুল করে তোলে। তীর হ্ায়- 

সরোবর মন্থন করে ওঠে প্রেমের হিল্লোল, ভক্তির কল্লোল; তার উপর বিমল 

সিপ্ধ কিরণ বর্ণ করে চিদাকাশে উদ্দিত প্রেমচন্দ্র । অন্তররাজ্যে উদ্ভাসিত 

অরূপের রূপ-ব্যঞ্জনা তার দেহতটে উপচিয়ে পড়ে । গদাধর বাহুজ্ঞান হারান, 

তাঁর কোমল ফুল্প-আনন দিব্যহ্যতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । তখন তার বয়স 

মাত্র আট বছর।১ তিনি আন্ড়ের বিষ-লম্ত্ী বা বিশালাশ্মী দেবীর দর্শনে 

চলেছিলেন। তার সঙ্গী কয়েকজন ভক্তিমতী রমণী। দেবী-শক্তির ভাবাবেশ 

গদ্দাধরকে যেন গ্রাম করে, বালকের গান থেমে যায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ আড় 

হয়ে যায়, চক্ষে ঝরে প্রেমাশ্রধারা ৷ হ্ৃর্দিরত্বাকরের অগাধ জলে ডুব দিয়ে 

বালক বোধে বোধ করেন অরূপেত্র স্বরূপসত্তা, দর্শন করেন মহাশক্তি জগন্মাতার 

চিন্মপ্লীৰূপ ।২ বিস্মিত সঙ্গীর! লক্ষ্য করে যে, দেবী বিশালাক্ষ্মীর নাম-উচ্চারণে 

বালকের সঃংবিৎ ভেসে উঠেছে রূপসাগরের জলে । সেই মুহূর্ত হতেই বালক 

চোখ উন্মীলন করে দেখেন এক অপরূপ মহ্মায় বিশ্বনংসার সমাচ্ছন্ন, অভিনব 

এক আনন্দ ও সৌন্দর্য সর্বত্রই তরঙ্গায়িত। তীর সন্মুথে উন্মুক্ত হয় বিশ্ব- 

বৈচিত্র্যের নূতন ভাবঘন এক রূপ । 
গদাইঠাকুরের মন যেন শুকনে। দ্বেশলায়ের কাঠি, একটু ঘর্ষণেই দপ্ করে 

১ শ্রীশ্রীরামরঞ্চকথামৃত (৪1৩১২) ও (৫1৩।২)-তে ঠাকুরের উক্তি অনুসারে 

তীর বয়স তখন দশ বা! এগারে। ৷ লীলাপ্রণঙ্গ ( ২1৫০ ) অন্ুযায়ী আট বছর । 

২ মাষ্টারমশাই রোম! রোলাকে ২৮।১১১৯২৮ তারিখের চিঠিতে 

লিখেছেন £ প্শ্রীগুরুদেবও তীর শিষ্যদের বলেছিলেন, তিনি যখন এগারো 

বছরের তখনি তিনি লমাধি অবস্থায় ঈশ্বরকে দেখেছেন। সেই সময়ে তিনি 

আহুড়ের পথে তার ম1 ও অন্ঠান্ত যাত্রিণীর সঙ্গে কোন দেবমন্দিরে যাচ্ছিলেন।” 

_-( শ্রীশ্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রস্গ, ২৪৭) । 

( ৬২) 



জলে ওঠে; সামান্ত উদ্দীপনায় তার মনপাখী দেহশাখা ছেড়ে উড়ে যেতে চায় 

চিদাকাশের অন্তহীন লোকে । একবার শিবরাত্রিতে নিয়মিত নটের অকলম্থাৎ- 

অভাব পৃরণের জন্য বাগক গদাধর নটেশের ভূমিকায় রঙ্গম্চে আবিভূর্ত হন। 
দর্শকেরা সচরাচর ঘে অভিনয় দেখে অভ্যস্ত দেই অভিনয় সেদিন অনুষ্ঠিত হয় 

না। কিন্তু গদাধরের অভিনব অভিনয়ের মাধুর্ধ ভাবুকদের মন দ্রবীভূত 

করে, ভক্তচিত্তে ভক্তিবারি সিঞ্চন করে । বিন্রিত দর্শকের! লক্ষ্য করেন, 

শিবভাব প্রতু-অঙ্গে তাই চক্ষে ঝরে ॥ জ্ঞানহার] দর্শকেরা দেখিয়া মূরতি। 

শিশু গদাধর অঙ্গে মহেশ-প্রকূতি ॥ গরগর মহাভাব উঠেছে সঞ্তমে । 

আপনার স্থানে নাহি নামে কোনক্রমে ॥৩ গদ্দাধর আশৈশব উদীর প্রেমিক, 

তাই অমুতফল নিজে আম্বাদন করেই তৃপ্ত হতে পারেন না, অপরকেও সেই 

আনন্দের অংশভাক্ করতে তিনি ব্যগ্র। তিনি তার হৃদয়ে উৎসারিত 

আনন্দান্ুভৃতি শব্ধ রেখা বর্ণ ও দ্রেহের ছন্দের মাধ্যমে সঞ্চীরিত করে দেন 

অপর মানুষের অন্তরে । সেই কারণেই গদাইঠাকুর সহজাত শিল্পী। স্বাভাবিক 

প্রবর্তনায় প্রবুদ্ধ হয়েছে তার শিল্প স্ট্টির প্রেরণা, সাবলীল গতিতে তার ভাবকল্পন। 

রূপ পরিগ্রহ করেছে শিল্পের বিচিত্র এই্বর্ষে-_চিত্রে ভাস্কর্ে সঙ্গীতে নৃত্যে অভিনয়ে । 

জগতে শিল্পীদের জীবনেতিহালে দেখা যায় দীর্ঘকালের কঠোর সাধনার ফলে 

তাদের শিল্প-প্রতিম! মূর্ত হয়ে উঠেছে। শিল্পী গদাধরের জীবন তরুতে প্রথমেই 

ফল ধরেছিল, ফুল ফুটেছিল পরে । বাল্যকালেই তার জীবনতরুতে প্রস্ফুটিত ফুল 

চারিদিকে সৌন্দর্য বিকাশ করেছিল, গন্ধ বিতরণ করেছিল, রলিকজনদের আকুষ্ট 

করেছিল। এই কারণে ত্বার শিল্পীজীবনের ইতিবৃত্ত অধিকতর বিস্ময় স্থটি 

করেছে । তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যেঃ যখন বিরাট-শিশু মানবশিশ্তর 

বিগ্রহ ধারণ করেন তখন তাঁর আচার-আচরণ প্রায়ই দেখা যায় “বে-আইনী ।৪ 

বালকের স্থ্মিষ্ট কঠে যেন স্থধা ঝরে পড়ত। তাঁর গান শুনতে, তার মুখে 

পাঠ শুনতে পাড়াপড়শীদের ভিড় লেগে যেত। শুধু গান কেন, যাত্রা নাটকেও 

তার প্রতিভার ক্ফুরণ হ্-প্রশংসিত। গদ্দাধরের বয়স তখন পাচছ'বছর। 

৩ (শ্রীত্রীরামরুষ্ণ পি, পৃঃ ২৭) শ্রীশ্রীরামকুষ্চলীলাপ্রদঙ্গকার লিখেছেন 

যে গদাধরের ভাব অনেক চেষ্টীতেও ভাঙ্গে নি, তিনি তিনর্দিন ভাবাবস্থায় 

ছিলেন। (লীলাগ্রসঙ্গ, ২৫৮) 

৪ বীরভক্ত গিরিশ শ্রীরা মকুষ্ণকে যথার্থই বলেছিলেন : “আপনার সব বে- 

আইনী !” (কথামৃত ২।২৬।৩) 

( ৬৩) 



পাঠশালায় গুরুমশাই একধিন তার অভিনয়-দবক্ষতার স্থখ্য(তি শুনে তার সামনে 
অভিনয় করতে আরশ করেন। সদানন্দ বালক আদেশ পেয়েই 

এত শনি যাত্রারস্ত করেন গদাই ॥ আপনি করেন গান মূখে বাদ্য বাজে। 
ছুই হাতে দেন তাল পদদ্বয় নাচে ॥। গীতবাগ্ নৃত) তার অতি পরিপাটি । 

মাঝে মাঝে সং দেওয়। কিছু নাহি ক্রি ॥৫ 

কয়েক বছর পরে দেখি শিল্পী গদাধরের নেতৃত্বে মানিক রাজার আমবাগানে 

যাত্রাভিনয়ের মহড়া চলেছে। পুরাতন-স্বৃতি চয়ন করে শিল্পী পরবর্তা কালে 
বলেছিলেন £ “এক এক যাত্রায় সমস্ত পাপ গেয়ে দিতে পারতাম । কেউ কেউ 

বলত আমি কালীয়দঘন যাত্রার দলে ছিলাম।"৬ তিনি আরও বলেছেন £ 

“ওদেশে ছেলেবেলায় আমায় পুরুষ মেয়ে সকলে ভালবাঁসত। আমার গান 

শুনত। আবার লোকদের নকল করতে পারতুম, সেই সব দেখত ও শুনত। 

আবার বাড়ীর বউর! আমার জন্য খাবার জিনিল রেখে দ্দিত।৮৭ 

এ সকলের চাইতেও চমত্কুত করে ভাস্কর্ষে ও চিত্রে বালক-শিল্পীর পুণ্য । 

গদাধর তখনও পাঠশালার পড়,য়া। পাঠ্যপুস্তকের বাইরেই তাঁর মনের 
স্বাভাবিক আকর্ষণ । একদিন পণ্ডিত বামপ্রপাদ গ্রপ্ধ পড়ুয়াদের পাঠ দিয়ে 

অন্তত্র গিয়েছিলেন । পাঠশালার এক কোণে একজন কারিগর প্রতিম। গড়ছিল। 

পর্তিতমশাই উঠে যেতেই গদাইঠাকুর কারিগরের কাছে যান, প্রতিমা! ঠিক হচ্ছে 
না বলে কটাক্ষ করেন। বালকের চাপল্য কারিগর প্রথমে উপেক্ষা করে। 

শেষকালে গদাইঠাকুরের 'এক চ্যালেঞ্জ বয়স্ক কারিগরকে উত্তেজিত করে, সে 

চ্যালেগ্র গ্রহণ করে । খ্থির হয়, দুজনেই একট] করে এড়ে গরু তৈরী করবেন, 

কারট! ভাল হয় দেখা যাবে। প্রতিযোগিতা স্থরু হয়, পড়,য়ার। ছুই প্রতিযোগীকে 

ঘিরে বসে। কিছু সময়ের মধ্যে ছুজনে এঁড়ে গরু তৈরী শেষ করেন, আবার 

সেই সময়ে পণ্ডিতমশাই এসে ওপস্থিত হুন। ব্যাপার কি? কারিগর বলেঃ 

“ব্যাপার আর কি? ওই তোমার গদাইয়ের কীতি, আর এট! আমি গড়েছি।” 
পণ্ডিতমশাই গদাধরের তৈরী শিল্পকর্মটি পছন্দ করেন এবং শোন! যায় সে বছর 

তিনি গদাইয়ের তৈরী এঁড়ে গরুটি পুজা! করেছিলেন।৮ আবার দেখা গেছে, 

গ্রামের মুৎশিল্পী যেখানে দেবদেবীর প্রতিম! গড়ছে, রং দিচ্ছে চোখ আকছে, 

বালকশিল্পী গদীধর বন্ধুদের নিয়ে দেখানে উপস্থিত হয়েছেন। বালকশিল্পী 

৫ পুথি, ১৮৬ কথামত, ৫1৬।২।৭ কথামত ৫1৬২৮ তত্ব-মঞ্জরা, 

৭ বর্/১০ম সংখ্যা/পৃঃ ২৩৪ | 

(৬৪ ) 



ফস্ করে বলেনঃ “এ কি হয়েছে? দেবচক্ষ কি এ রকম?” কি 

দুঃসাহস বালকের! তিনি মৃৎশিল্পীর হাতের তুলি নিয়ে ছুটি টান দেন। 
লবাই তাজ্জব হয়ে যায়; দিব্য মনোহর দেবীমৃত্তির চাহনি দর্শকদের প্রাণে 
শিহরণ জাগায়। ঝানু মৃৎশিল্পী গালে হাত দিয়ে ভাবে, গদাইঠাকুর এ বিদ্যা 

শিখলো। কোথায়? ইতিমধ্যে বয়ন্তদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতে করতে গদাধর 

সরে পড়েন। তাঁর অন্যতম জীবনীকার লিখেছেন £ “গাই এখন নয় দশ 
বৎসরের ছেলে,******মৃত্তিক। লইয়া কখন শিব, শিববাহুন বৃষ, ত্রিশুল, শিঙ্গা 

ইত্যাদি, কখন কালী, জয়া, বিজয়া, ছুর্গা, কৃষ্ণ প্রভৃতি করেন। এ সকল মৃত্তির 
গঠন এত নির্দোষ এবং সৌন্দর্যপূর্ণ হইত যে, অল্পদিনের মধ্যে তাহার এঁ অদ্ভুত 
ক্ষমতার কথা গ্রামের সর্বত্র রটিল এবং গ্রামে ধাহার বাটাতেই পূজার জন্য গ্রতিম। 

প্রস্তত হুইত, তিনি গদাইকে গৃহে আনাইয়। প্রতিমা নির্দোষ হইয়াছে কিন। 

মত লইতে লাগিলেন। দোষষুক্ত হইলে অনেক সময়ে গদাই স্বহত্তে এ সকল 

প্রতিমার দোষ সংশোধন করিয়া! দিতেন।”৯ অসাধারণ তীক্ষ তার পধবেক্ষণ 
শক্তি ও সুদুর তাঁর কল্পনার গভীরতা । তাছাড়াও দেখা যেত মু্তিতত্বের রহস্ত 
বিশেষতঃ মুত্তির তালমানের জ্ঞান তার সম্পূর্ণ অধিগত।৯০ তিনি জানেন 
দেবমৃত্তির ভ্রধুগল হবে নিশ্বপত্রারুতিঃ ধনুযাকৃতির্বা”, শ্রবণ হবে 'গ্রস্থলকারবৎ', 

নাস! ও নাসাপুট হবে “তিলপুষ্পারুতিনাসাপুটম্ নিষ্পাপবীজবৎ”, চিবুক হবে 

“আত্রবীজম্*, কণ্ঠ হবে 'শহঙ্খসমাযুতম্, । মৃৎশিল্পের ন্যায় তার প্রতিভার 

বিন্ময়কর বিকাশ দেখ! গিয়েছিল চিত্রশিল্পেও। চিত্রশিল্পের একটি নিদর্শন 

উল্লেখ করেছেন স্বামী সারদানন্দ। বালক গদাধর একবার গৌরহাটি 

গ্রামে ছোট বোন সর্বমঙ্গজলার কাছে গিয়েছিলেন। তাদের বাড়ীতে ঢুকেই 

দেখেন সর্বমজল] নিষ্ঠার সঙ্গে তার ম্বামীর সেবা করছেন। মনোহর কল]াণ- 

শ্রীযুক্ত গৃহস্থ বাড়ীর চিত্রখানি শিল্পীর মনে গভীর রেখাপাত করে। কয়েকদিন 
পরে গদাধর একটি চিত্রাঙ্কনের মধ্যে তুলে ধরেন স্থন্দর দৃষ্টি । সর্বমলা ও 

তার ম্বামীর নিকট সাদৃশ্ত চিত্রের মধ্যে দেখে আত্মীয়-স্বজন বালক শিল্পীর 
প্রতিভার প্রশংসা করেন।১১ 

৯ গুরুদাস বর্মন £ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চচরিত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫-৬ 

১* শুক্রনীতিসার, বৃহৎসংহিতা প্রস্ৃতি গ্রন্থে সর্বলক্ষণসম্পন্ন দেবদেবীর 

মু্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। 
১১ লীলাগ্রসঙ্গ, ১1১৪২ 

(৬৫) 

বামকৃষ্চ--৫ 



শিল্পী গদাধরের শিল্প-সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বোধ করি দেবদেবীর মৃত্তি 
গড়া। '“সেব্যদেবকভাবেষু প্রতিমালক্ষণং স্বতম্ণ, প্রতিমা ও শিল্পীর মধ্যে 
সেব্য ও সেবকের, অচিত ও অর্চকের মধুর সম্বন্ধ । এই সম্বন্ধের গ্রলখবিত 
ভাবটি ধরে গদাধর ভাবরাজ্র গভীরে প্রবেশ করতেন। তিনি দেবদ্বৌর 

প্রতিমা গড়তে ভালবাসতেন, ততোধিক ভালবাসতেন নিজ হাতে গড়া 

প্রতিমার পূজ। করতে । 

মাটির প্রতিম। হাতে গড়ে গবাধর। 

স্থন্দর হইতে তেহ অধিক স্থন্দর ॥ 

ভাবে রূপে সথঠামে স্ৃন্দর অবিকল । 

দেখিলে না যায় চেন। মাটির নকল ॥ 

চক্ষুদানে আখিতার! হেন দীর্িমান। 

মুময় মূরতি হয় জীবস্ত ঘমান। 

গড়েন গদাই হাতে দেবীর প্রতিম]। 

সঙ্জিগণ লয়ে হয় পূজা আরাধন] ॥৯২ 

মাকালীর প্রতিমা গড়ে নণের সাধে পুঞ্জা করেন গদাধর। অনন্তস্থন্দর 

হ'ত তার হাতে-গড়া প্রতিমা, আর তার পুজা-মারাধনাও হ'ত অনন্যাধারণ। 
তার অনুরাগ-প্রদীপ্ধ আরাধনায় প্রতিমায় আবিভূতি হ'ত চৈতন্যশক্তি, এদিকে 
তার বালক-হাদয় একাগ্র হয়ে ভাবসমাধি বা সবিকল্প সমাধির রাজ্যে প্রবেশ 

করত । সময় সময় নাণ। দিব/দর্শনে॥ আনন্দছ্যুতি তার হাৎপন্কে প্রস্ফুটিত 

করত ।১৩ 

শিল্পী ছবি একে, প্রতিমা নির্মাণ করে, মাটি কাঠ পাথরের মধ্যে বিচিত্র বার্ষ 

এশ্বর্ধ সৌন্দর্য মাধুধ জ্ঞান প্রেম ভক্তি বৈরাগ্য ও আনন্দের ভাব অভিব্যন্ত 
করে ভগবানের ভগবত্তাকে প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত করতে চান। বালক 

গদাধরের মধে) স্ৃষমভাবে সমান্থত হয়েছে শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য ও ভগবৎ 
সাধকের সাধনকলার সিদ্ধি। তিনি একাধারে মৃন্ময়ীর বূপাশল্লী ও চিন্ময়ীর 
ভাব-_কুশলী, সেই কারণে তিনি সাফল্যের সঙ্গে অপীম ও,সসীমের মধ্যে, 
অতীন্দ্রি় ও ইন্জিয়গ্রাহ্যের মধ্যে, চিৎ ও জড়ের মধ্যে যোগনেতু রচনা করতে 

১২ পুঁথি, পৃঃ ২৯-৩০ 

১৩ লীলাপ্রসঙ্গ, ১১১৪ 
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সমর্থ হয়েছেন। সার্থক হয়েছে তার শিল্প সাধনা । আর না হবেই বা কেন? 
“যে শক্তির দেহে রহে সৃষ্টির আকুর। তাহারই ঘনমূত্তি গদাই ঠাকুর ॥” 

শিল্পার অন্তঃকরণের ন্যাতা কাথার হাড়িতে অস্ফুট বা স্ফুটনোন্মুখ কত 

বৈচিত্র্যময় বীজ, তার সামান্য কয়েকটি উপযুক্ত স্থান ও কালে অদ্কুরিত হয়ে 
ওঠে। আর ঘেগুলি অঙ্করিত হয়ে উঠে তাদের হিসাবই বা রাখে কে? 

বালকের মত শিল্পী খেয়ালী, খেয়ালের আবেশে রূপঙ্জাল সৃষ্টি করেই তার 

আনন্দ। সেই সকল বর্ণাঢ্য হ্ন্দর হষ্টির কিছু কিছু তার স্তির চোরকুঠুরীতে 

গচ্ছিত থাকে । দক্ষিণেশ্বরে একদিন ( ৯ই মার্চ ১৮৩) স্বাতচারণ করে তিনি 
বলেন: “দেখ আমি ছেলেবেলায় চিত্র আকতে বেশ পারতুম, কিন্তু শুভঙ্করী 

আ্াক ধাধা লাগতো।।” আবার একদিন ( ১ই জুন, ১০৮৩ ) বলেন ২ “পাঠশালে 

শুভঙ্করী আক ধাধা লাগত! কিন্তু চিত্র বেশ আকতে পারতুম; আর ছোট 

ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম।” কাশীপুরে তিনি একদিন শ্রোতাদের 

উপহার দেন বাল্যের কয়েক খগ্ড চাকচিক্যময় স্ব্ত। প্রবীণ শিল্পী তখন 

কঠিন রোগশধ্যায় শায়িত। দেহের ব্যথা-যন্ত্রণা ষেন পড়ে থাকে শঘ্যার এক 

কোণে। তিনি ভক্তদের আনন্দ দান করতে ব্যগ্র। সেদিন ।২৮শে ডিসেম্বর, 

১৮৮৫ শ্বীঃ | ক রাজ বোগীকে হ'বতাল ভম্ম খেতে দিয়েছিলেন । ওধধ গ্লোর 

সঙ্গে বোরয়ে আসে । ওঁষধ নিয়ে রদিকত। করেন রোগী। তিনি বিষাদগ্রস্ত 

সেবকদের চিন্তার জঞ্জাল ফুৎকারে উঠড়য়ে দিয়ে তাদের উপহার দেন কয়েকটি 
স্থখস্বতি। সেখানে উপস্থিত সেবক লাটু, বুড়ে! গোপাল ও মহেন্দ্র মাষ্টার। 

প্রবীণ শিল্পী বলেন £ “আগে কম বয়সে দেশে ছোট ছোট ঠাকুর গড়তুম__ 

কের ঠাকুর, তার হাতে বাশী এসব । এরকম নান! দেবদেবীর ঃমৃত্তি গড়তুম। 

আবার পাচ আন। ছ'মান! দামে বিক্রি করতৃম।” সেবক লাটু মন্তব্য করেন : 

“আজ্ঞে চৈতন্য মহাপ্রভু বাজার করতেন, থোড় প্রভৃতি কিনতেন ।” 

শিল্পী £ “আবার হবিও আকতুম।” “পুতুল গড়তুম, কল শ্তদ্ধ হাত পা 

নড়ছে এসব। বাসের সময় মিস্ত্রির অনেক সময় আমার কাছে ভঙ্গী জেনে 

নিতো 1” লাটু রংয়ের পিচকারী ধরার ভঙ্গী দেখিয়ে জিজ্ঞানা করেন, 
«এ রকম?” এ কথার কোন উত্তর ন। দিয়ে শিল্পী আরও বলেন £ “আবার 

ইটের কাজও জান তুম ।”১৪ ভক্ত সেবকের! শিল্পীর বাল/কালের কী-্তকলাসের 

ছোট একটি ফিরিস্তি শুনে অবাক হন। 
সস লি 

১3 উদ্বোধন, ১৩৮১ ভাত্র সংখ্যা, পৃঃ ৩৫৯ 
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যৌবনে গদাধর কলকাতার এনে পিতৃদত্ত রামরুফচ নামটিতে-পরিচিত হন। 
দাদা রামকুমার তাকে “চালকলা-বীধা বিদ্যায় উৎ,দ্ধ করতে চেষ্টা করেন কিন্ত 
ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে গজাতীরে দক্ষিণেশ্বরে রাী রাসমণিকে উপলক্ষ্য করে 
গড়ে উঠেছিল জগন্মাতা ভবতারিণীর সাধনপীঠ। রামকুমাঁরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর 
মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । কয়েকদিনের মধ্যেই নৃতন পরিবেশে 
নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে যুবক-শিল্পী শিল্প-্থ্টির আনন্দে £মেতে উঠেছিলেন । 
সাধক-শিল্পী অস্তররাজ্যে আবিষ্কার করেন আধ্যাত্মিক ভাবৈশ্বর্ষের নব নব মুক্তি, 
সেই সঙ্গে প্রায়ই বছিরণাজ্যে রূপদান করেন তার ভাবখগুগুলিকে-_ ভাস্কর্ষে চিত্রে 
সঙ্গীতে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে সেই ভাবের রসমাধূর্য। যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের 
নিকট দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাণ হয়ে ওঠে একাধারে অধ্যাত্মলাধনার তপোবন 
ও পাধিব-শিল্প সাধনার পাদপীঠ। সাধনায় অগ্রসর হয়ে তিনি"আবিষ্কার 
করেন সর্বানুস্থ্যত অখণ্ড চৈতন্তে অধিষ্ঠিত বিশ্বসংগার । 

শিল্পের প্রাণ রস। সেই রস হ্য়ভু এবং তা শিল্পীর একান্ত নিজন্ব। 
শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ তার শিল্প সাধনার রস সংগ্রহ করেছিলেন সর্বরসঘন অখণ্ড 
চৈতন্য হতে। এভাবে বিশ্বত্রষ্টার শিল্পপীঠে এক হাত রেখে, “বুড়ী ছুঁয়ে তিনি 
শিল্পন্থ্টির আনন্দবিলাসে মেতে উঠেছিলেন, সেই কারণেই নবীন-প্রবীণ রমিক- 
অরসিক সকল মানুষ তার শিল্পকলার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করত । 

শিল্পী বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ ছুয়েরই ভাব চয়ন করেন, লাবণ্য চয়ন করেন, 

রূপ প্রমাণ সাদৃশ্ বণিকাভঙ্গ চয়ন করেন। রূপ-রস-শব্ধ-গন্ধ-্পর্শের বিচিত্রতায় 
স্থশোভিত বহির্জগৎ ও আনন্দবেদন। অনুরাগ বিশ্বাস ভাবভক্তির লহরীতে 

ভরপুর হদয়সরোবর-_শিল্পী এই ছুই রাজ্যে বথেচ্ছ বিচরণ করে পুষ্পচয়ন 

করেন, ভাবস্থত্্র দিয়ে মনোহর মাল গাথেন এবং প্রাণের দেবতাঁর গলায় সেই 

মনোবিমোহন মাল! পরিয়ে তৃপ্ডিলাভ করেন। সাধনার দুস্তর পথ অতিক্রম 

করে সিদ্ধ সাধক উপলব্ধি করেন যে তার প্রাণের দেবত। প্রকৃতপক্ষে স্হশরশীর্ষ। 

সহন্রাক্ষ সহম্্পাৎ সর্বব্যাপী এক বিরাট অখণ্ড পুরুষ । সেই পুরুষই অনস্তরূপে 
বিচিজ্রভাবে অভিব্যক্ত। তাকে নামর্ূপের বন্ধনে বিধৃত করেই বিভিন্ন 

দেবদেবীর স্ষ্টি। | 

একদিন যুবক শিল্পীর বান। হয় তিনি নিজহাতে শিবঠাকুর গড়ে পুজা 
করবেন। গঙ্গাগর্ভ হতে মাটি সংগ্রহ করে ধাড়, ভমরু ও ভ্রিশুলসমেত একটি 

মনোমুধ্ধকর শিব মৃত্তি তৈরী করেন এবং পুজা করতে বসে অল্প সময়ের মধ্যেই 

(৬৮) 



গভীর ভাবে নিমণ্ব হন। ঘটনাক্রমে রাণী রালমণির জামাই ও দক্ষিণহত্ত 
মধুরানাথ সেখানে উপস্থিত হন। তিনি মুগ্ধদৃটিতে দেখেন দিব্য ভাবোজ্জল 
মহেশ-মৃতি। সম্মুখে দেখেন দিব্ভাবে উদ্বদ্ধ ধ্যানস্থ এক ্থৃদর্শন যুবক। 

প্রতিমার ছন্দ বা ছাদ মথুরানাথকে বিশেষভাবে আকুষ্ট করে। শিল্পকলার 
মর্মস্থানে ছন্দ এবং এই ছন্দ আনন্দের তরঙ্গমালার মত বিশ্ব-্থট্তে পরিব্যাপ্ত | 

এই ছন্দ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল যুবক শিল্পীর গড়া প্রতিমাতে। ভক্তিমতী 
রাণী রাসমণির অন্তরে ঝিলিক দেয়, এই দৈবনিষ্ঠ শিল্পীর সেবাতে সাধনাতে 
পাষাণী ভবতারিণী সম্ভবতঃ তার চৈতন্তত্বরূপ উদঘাটন করবেন এবং দেবীর 

জাগরণে তার মন্দির প্রতিষ্ঠা ও ভগবদারাধনা সার্থক হবে। মথুরানাথ শিল্পীকে 
অনেক বুঝিয়ে স্থজিয়ে ভবতারিণীর মন্দিরে বেশকারীর পদে নিষুক্ত করেন। 
সদৃশ রচেন বেশ প্রভূ গুণধর | দেখ! মাত্র দর্শকের বিমোহ অন্তর || 

নিত্যই দি বেশ নাহিক উপম।| নি ঠিক ষেন চিতময়ী শ্যাম! ॥ 

ঘোষণা হইল রা কথায় কথায় ।:আছে বহ কালী-মৃত্তি এমন কোথায় ॥।১৫ 
শিল্পীর মন-মধুর চাকে দানা বেঁধে উঠেছিল অন্রাগ, গ্রীতি ও বিশ্বাস 
এদের সমন্বয়ে পাষাণী প্রতিমায় চৈতন্তসত্ত। যেন প্রোজ্জল হয়ে উঠেছিল। 

আমাদের শিল্পী নৃতন প্রতিমা গড়তে, তাকে সাজাতে যেমন নিপুণ, 
তেঘনি দক্ষ প্রতিমার দংস্কাব ও স'ঘোজজনে | পৃজারীর হাত হতে রাধাগোবিন্দ 
বিগ্রহ যাঁটিতে পড়ে যায়, বিগ্রহের একটি প1 ভেঙ্গে যায়। শান্ত্রবিদগণ নাকে 

নন্তি দিয়ে বিধান দেন অঙহীন বিগ্রহে.পৃক্জা নিষিদ্ধ, নৃতন মৃত্তি প্রতিষ্ঠা অবস্ঠ 
কর্তব্য। নৃতন মৃত্তি তৈরীর আদেশ হয়। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল, 

ভাব, অলৌকিক মৌলিক তাঁর প্রতিভা। তিনি বলেন, রাণীর কোন 

জাঘাইয়ের পা ভাঙ্গলে কি তিনি সেই জামাইকে ফেলে দিবেন? না. তাঁর, 
স্চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন? শিল্পীর সহজ কথা শ্রোতার প্রাণে বেধে. 
রাণী করজোড়ে যুবক শিল্পীকে বলেন; “তবে বাবা, তুমি অনুগ্রহ করে 
বিগ্রহের চিকিৎসা করবে কি?” শিল্পী সম্মত হন। নিপুণহস্তে বিগ্রহের 
ভাজ। পা জুড়ে দেন। ইতিমধ্যে ভাস্কর নৃতন একটি প্রতিমা নিয়ে হাজির । 

শ্ররামকঞ্চকে অনুরোধ কর! হয়, নৃতন মৃত্তি পূর্বেকার মত হয়েছে ই কিনাঁ 
দেখবার জন্য । শ্রীরামকৃষ্ণ অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করেন, তাঁর মধ্যে 

১৫ পুঁথি, পৃঃ ৫, 

(৬৯) 



শ্রীরাধিকার ভাবাবেশ হয় এবং তিনি ভাবাবস্থায় বলেন £ “ঠিক হয় নি।” সুতরাং 
সংস্কৃত পুরানো মৃতিটির পূজা হতে থাকে ।১৯৬ শোন যায় জানবাজারের 

বাড়ীতে মথুরানাথ আয়োজিত দুর্গাপূজার প্রতিমায় দেবীর ।চোখ শিল্পী 
শ্রীরামকৃ্ণ হয় নিজে একে দিতেন, নতুব1 তার উপস্থিতিতে মৃৎশিল্পী আঁকত। 
মথুরানাথ ও মৃৎ্শিল্পী সকলেরই হিল ্্ররামকৃষ্ণের দৈবদত্ত |শিল্পপটতা 
সম্থদ্ধে অগাধ বিশ্বাস।১৭ 

দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে চিত্রশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীতি তার 

বাসগৃহের উত্তরের বারান্দায় দরজার ছুপাশে আকা ৪৮৫” মাপের ছুটি প্রাচীর- 

চিত্র।*৮ একটি চিত্রে একটি আতাগাছে বসে আছে এক ঝাক তোতাপাখী। 

অপরটিতে চলস্ত একটি জাহাজ ধাতু নিমিত পতাক। উড়িয়ে গঙ্গার উজানে 
চলেছে। গ্রাচীর-চিত্র ছুটিতে এমন কিছু ছিল ধার আকর্ষণ দেখামাক্রই দর্শকের 

মনকে আবিষ্ট করত। চিত্র ছুটির মাত্রাবদ্ধ প্রকাশ-ভঙ্গী, গতিশীল রেখা, সহজ 

্বাভাবিক আবেদন রসলিপ্ন, দর্শকের মনকে আকর্ষণ করত। শিল্পীর দৃ্টিভগীর 

১৬ শ্রীশ্রীরামকষ্ণচচরিত, পৃঃ ৩০ 

১৭ দুর্গাপদ মিত্র £ শ্রশ্ররামরুষ্তদেব, বন্থুমতী, আষাঢ়, ১৩৫৩ লন 
শিল্পাচার্য নন্দলাল লিখেছেন £ “ছুর্গাপ্রতিম। গড়ার সময় পোটোদেব সব সময় 

800০ করতেন। তিনি প্রতিমার উপর চালচিত্র কার ভারও কখন কখন 

নিতেন, প্রতিমার চক্ষুদানের সময় তার ভাক পড়ত, চোখের তারা ঠিক 

জায়গায় দেওয়া বড় কঠিন বলে। চোখের ঠিক দেবভাব ন| হলে সংশোধন 

করে দিতেন। তিনি একজন সহজশিল্পী ও শিল্পের সমঝদার ছিলেন।' 

(বরেন নিয়োগীকে লেখা চিঠি) 
১৮ প্রাচীন সন্ন্যাসীদের অনেককে জিজ্ঞাসাবাণ করে জেনেছি, এই 

প্রাচীর-চিআজ তার! দেখেন নি। অপরপক্ষে অনেকেই দেখেছেন শ্রীবামকৃষ 

অস্কিত অপর একটি প্রাচীর-চিত্র_-যার বিষয়বস্ত হচ্ছে উপনিষদের বিখ্যাত 

মন্ত্র, বা স্থপর্ণা৷ সযুজা সথায়] সমানং বৃক্ষং পরিষদ্থজাতে। তয়োরন্তঃ পিগ্পলং 

স্বান্বভ্যনঙ্গম়ন্ে! অভিচাকশীতি | একটি গাছে দুটো! পাখী (চিত্রে একটি 

অপেক্ষাকৃত ছোট )। তাদের একটি গাছের ফল তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে, অপরটি 

চুপচাপ গাছের ভালে বসৈ আছে। এই চিত্রটি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের 
উত্তর দিকের বারান্দায় উত্তর-পুর্বকোণের থামে কাচে আবদ্ধ অবস্থায় 

বর্তমানে দুর্বোধ্য । 

(৭) 



স্বচ্ছ সাবলীলতা৷ ও বণিত বিষয়ের বস্ত-নিষ্ঠা দর্শককে মুগ্ধ করত, যেমন তৃপ্তি 

দিত শিল্পীর নিষম্প, লীলায়িত ও দৃঁঢতাসম্পন্ন রেখা । রেখা-বিস্তাসকে মূলধন 
করে স্ুষ্ট এই রসোজ্জল চিত্র ছুটি আজ অবলুপ্ত, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই ষে 

অবলুপ্তির সম্পূর্ণ সর্বনাশের পূর্বেই শিল্পাচার্য নন্দলাল বন্থ তাঁদের প্রতিলিপি 
সংরক্ষণ করেছেন ।৯৯ 

আমাদের শিল্পীর এইকালের সাধন! নৃতন এক ধারায় মূলতঃ প্রবাহিত হয়ে 
সিদ্ধির অমৃতসাগরে পৌছেছিল। শিল্পী ভাবখণ্ড অবলম্বনে ভাবম্বরূপকে, 

আবার ভাবন্বরূপের গভীরে প্রবেশ করে শুদ্ব-চৈতন্তকে ধারণা করতে অগ্রসর 

হন। তিনি পুরাণমতে অগ্রসর হয়ে সিদ্ধিলাভ করেন, তন্ত্রমতে সিদ্ধিলাভ 

করেন, বেদমতেও সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি সত্য শিব ও শ্রন্দরের বূপসাগরে 

ডুব দিয়ে অনুপম অশকমূ অস্পর্শম ভাবাতীত নিত্য-শুদ্ধ- বুদ্ধকে নোধে বোধ 
করেন। সেখানেও থামে না তার অগ্রগতি, আবার "নী হতে “সাতে নেমে এসে 

রূপসাগরে আনন্দে বিচরণ করেন এবং অনুভব করেন, জগৎসংসার একই 
আনন্দরসে জারিয়ে রয়েছে । তিনি বলেন “আমি দেখি তিনিই সব হয়েছেন__ 

মান্গুষ, গতি মা, শালগ্রাম সকলের ভিতরেই এক দেখি । এক ছাড়া ছুই আমি 

দেখি না।”২০ তার সর্বান্ুস্থযত একাত্মার অনুভূতিতে জড় ও চৈতান্তর ভেদ 

ঘুচে যায়, ভূমি ও ভূমার সীমারেখা মুছে যায়। শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে 
বিজ্ঞানী | বিজ্ঞানীর চৈতন্তকে চিস্তা করে অথণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ, আবার 

মন লয় না হলেও লীলাতে মন রেখে আনন্দ। বিজ্ঞানী শিল্পীর অবস্থা “রসে 

ভাসে প্রেমে ডোবে করছে রসে আনাগোনা ।” তিনি বালকবৎ রসে বশে থাকেন। 

সামান্য উদ্দীপনাতেই তার মনপাখী বিচরণ করে চিদাকাশে। সংবীর্ভন করতে 

করতে দাড়িয়ে পড়েন চিন্তাপিতের ন্যায় । গলায় গোড়ের মাল1। দৃষ্টি স্থির, 

চন্্রবদন প্রেমান্থরপ্রিত। সেই দেবদুর্লভ পবিত্র মোহন মৃ্তি দর্শন করে নয়নের 
যেন তৃথ্চি হয় না। ইচ্ছ। হয়, আরও দেখি, আরও দেখি । দর্শকের অবস্থা £ 

পডুবলে] নয়ন ফিরে না এল, গৌর রূপসাগরে সাঁতার তুলে তলিয়ে গেল আমার 

মন।৮ বিজ্ঞানী-শিল্পাও নিজে অমৃতরস আম্বাদন করে তৃপ্ত হন না। তিনি 

সর্বজনে অকাতরে বিতরণ করেন সেই স্বধা। বিতরণ করেন নানান ভাবে, 

বিবিধ শিল্পবৈচিত্র্যের মাধ্যমে । 

১৯ বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী £ শিল্পী-জিজ্ঞাসায় শিল্পীদীপন্কর নন্দলাল, পৃঃ ৪১ 

২০ কথাম্বতঃ ৪।২+।১ 

(৭১) 



শিল্পী শ্রীরা মুষের স্থপ্রন্ফুটিত হৃৎপন্মের আকর্ষণে ছুটে আসে রসলিপ্ন, নানান 
মানুষ । তীর সুমিষ্ট কণ্ঠের বাণী শুনে রসগ্রাহী বলেন যে, তিনি কবি চুড়ামণি। 
"রসে গাঢ় বশে দৃঢ়- শ্রীরামকু্চ কবি। রসে সিক্ত বশে শক্ত-_কবি শ্রীরাম- 
কৃষ।”২১ উপমাপ্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ করতেন, নিত্য সাংসারিক জীবনের 

আটপৌরে কাহিনী চিত্রধর্মী গল্পের সাহাষ্যে তুলে ধরতেন, তার মর্মবাণী 
দৃঢ়াক্কিত হত শ্রোতার মানসপটে | রসগ্রাহী শিল্পাচার্য নন্দলাল বন্ধ শ্রাগামরুষণ 
কথিত “মাথায় কলসী রেখে নৃত্য”, 'মাছধর। ও পথিক”, “কা মড়াতে বারণ করেছি, 

ফৌস করতে নয়, “ব্যাধের শিকার সন্ধান”, “টে কিতে মন রেখে চিড়ে কোটা 

গল্পগুলি হুদৃশ্ত রেখাবিস্তাসে চিন্রিত করেছেন ।২২ সেগুলিই কথাশিল্পী শ্রারাম- 

কৃষ্ণের কাহিনী-শক্ির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি যেমন কথাশিল্পী তেমনি আবার 
স্থরশিল্পী। তীর প্রাণমাতানে। গান শুনে কার হ্বদয়-ময়ূর না নেচে উঠেছে, 

কোন পাষণ্ডের কাপড় অশ্রধারায় না ভিজেছে? তিনি সঙ্গীত-শিল্পী, আবার 

সঙগীত-সমালোচক। ক্ক্কাতিহ্ষ্ ষ্ার ভাবগ্রহণের ক্ষমতা । একটি উদাহরণ 

দেওয়া বাক। ওস্তাদ গাইয়ে নরেন্দ্রনাথ একদিন কীর্তন সগ্ধদ্ধে তাচ্ছিল্য করে 

বলেছিলেন £ “কীর্তনে তাল সম্ এ সব নাই--তাই অত 00018: _লোকে 

ভালবাসে ।” প্রতিবাদ করেন শ্ররামকুষ্, তিনি বলেন: “সে কি বললি। 

করুণ বলে তাই অত লোকে ভালবাসে ।”২৩ আমাদের স্থরশিল্পী আবার 

নৃত্যপটু । ভাবে গর্গর মাতোয়ার। শ্রীরামকৃষ্ণের ভদ্দাম নৃত্যের রেখাচিত্র 

একেছেন২৪ শিল্পাচাধ নন্দলাল বস্থ। সেটি দেখলে তার নৃত্য-মাধূর্ধ সামান্ত 

ধারণা করা যেতে পাঁরে। মহানট গিরিশবাবু আত্মকথায় লিখেছেন, “**-তন্মধ্যে 

পরমহংসদেব ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়। “নদে টলমল করে' এই গানটি গাহিতেছেন 

ও তৎমহ নৃত্য করিতেছেন। আমার মনে হইল আমি স্থবিখ্যাত নটগণের 

নৃত্য দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এরূপ চিত্তবিমোহক নৃত্য ইহুজীবনে দেখি নাই 1”২৫ 

বিজ্ঞানী শ্ররামকষ্ণ বাহদশায় কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা! হতেন, অর্ধবাহদশায় 

২১ অচিস্ত্যকূমার সেনগুপ্ত £ কবি শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ , 
২২ উদ্বোধন ; কার্তিক, ১৩৬২ ও আশ্বিন, ১৩৯৩ সংখ্যা জুষ্টব্য 
২৩ কথামত, 81১৭১. 

২৪ উদ্বোধন : আশ্বিন, ১৩৬৩ 

২৫ উদ্বোধন £ আশ্বিন, ১৩৫৮ 
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ভাবোন্ত হয়ে নৃত্য করতেন, অন্তর্দশায় গভীর সমাধিতে মগ্ন হতেন-_সর্বাবস্থায় 

তার চতুর্দিকে বিরাজ করত “আনন্দের কুয়াসা? 
নৃত্যগীত ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনয়নৈপুণ্য অভিনয়কুশলীদের দ্বারা 

সমাদৃত । নাট্যাচার্ধ গিরিশ ঘোষ বলেছেন: “যদি ঠাকুরকে আমাপেক্ষা 

কোন বিষয়ে খাটে। দেখিতাম, গুরু বলিয়। তাহার কাছে মাথা নোওয়াইতে 

পারিতাম না। অভিনেতা বায়! আমার কিছু খ্যাতি মাছে। কিন্ত তিনি 

সময়ে সময়ে আমাকে যে সকল অভিনয় দেখাইয়াছেন, তাহা হদয়ে জীবন্ত 

ভাবে গাথা রহিয়াছে । বিল্বমঙ্গলের সাধকের চরিত্র তিনি ঘেরূপ অভিনয় 

করিয়। দেখাইয়াছিলেন, আমি নাটকে তাহার ছাক়্ামাত্র তুলিয়াছি।”২৬ তার 

অভনয়-দক্ষতার কারণ বিশ্লেষণ করে স্বামী সারদানন্দ ষথার্থই বলেছেন £ ষে 

ভাব যখন তাহার ভিতরে আগিত তাহা তখন পুরোপুরিই আসিত, তাহার 

ভিতর এতটুকু আর অন্যভাৰ থাকিত না--এতটুকু ভাবের ঘরে চুরি বা লোক- 

দেখান ভাব থাকিত ণা। সে ভাবেতিনি তখন একেবারে অন্ু প্রাণিত, তন্ময় 

বা ভাইলুট (41140 ) হইয়। যাইতেন। ভিতরের প্রবল ভাবতরঙ্গ শরীরের 

মধ্য [িয়। ফুটিয়। বাহির হইয়া শরীরটাকে ষেন এককালে পরিবত্তিত বা 
রূপান্তরিত করিয়া ফেলিত”২। তিনি ভাবে 'ডাইলুট' হয়ে যেতেন, সে 

কারণে তার ভাবের ব্যগুনা দর্শক ও শ্রোতাদের অতি মহজে রসসিক্ত করে 

তুলত। কিন্তু আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে, অতি অদ্ভুত প্রতিভাশালী 
শিল্পী শ্রারামরুষ্ণ বিজ্ঞানী, তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ স্বতশ্্। অসংখ্য উদ্াহরণের 
একটি উল্লেখ করা যাক । দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে বিগ্যাসুন্বরের যাত্রা অনুষ্টিত 

হচ্ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শক হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরদিন 

সকালে তিনি মন্তব্য করেন £ “আমি কেন বিছ্যাহ্থন্দর শুনলাম? দেখলাম-_ 

তাল, মান, গান বেশ। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন ধে, নারায়ণই এই 

ষাত্রাওয়ালাদের রূপ ধারণ করে যাত্রা করেছেন।”২৮ অপরের আচার- 

আচরণের অনুকরণ মাত্রই চারুকল! নয়। অপরের অনুকৃত ভাবটি শিল্পীর 

চিত্তরসের জারকে ভ্রবীভূত হয়ে দর্শকের চিত্ত যখন রসায়িত করে, তখনই শিল্প- 

২৬ শশীভৃষণ ঘোষ £ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৬২ 
২৭ লীলা প্রদঙ্গ, 81২৯, 

২৮ কথামত, ৫1১৫১ 
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হয় রসোতীর্ণ। শিল্পী শ্রীরামকুষের চিত্তরসের জারক চিদানন্দ হতে আহ্বত, 

সেই কারণেই তার শিল্পসাধন। হত রসের পরাকাণ্ঠা । 

শ্রীরামরু্ণ একাধাবে বিজ্ঞানী ও শিল্পী । বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিনি বলেন, 
“এই সংসার মজার কুঠি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি।, শিল্পীর দৃষ্টিতে তিনি 
এই “মজা” ত্রিতাপদদ্ধ মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতে ব্যাকুল হন, দিশেহারা 

মান্ৃযকে আনন্দলোকের সন্ধান দিতে আকুল হন। শ্রীরামরুষ্ণের জীবনঘট 

ছিল আনন্দঘন রসে পরিপূর্ণ, সেই মঙ্গে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বিভিন্ন শিল্পে 
নৈপুণ্য ।” সেই কারণে তার যাবতীয় শিল্পচর্চাতে সুষ্ঠ ভজিমায় তরঙ্গারিত হত 
আনন্দছন্দের লহরী। তার স্থ্ট প্রতিটি শিল্পকল! রসমাধুর্যে হত অতুলনীয়। 

কুশলী শিল্পীর দক্ষতা সম্বন্ধে আচার্য নন্দলালের শ্রদ্ধাঞ্জলি ম্মরণধোগ্য । “তিনি 
( শ্রীরামকৃষ্ণ) রূপপতি ছিলেন। ইচ্ছামাত্র তাহার হৃদয়ের সব ভাবই রূপে 

পরিণত হুত |” 

বিজ্ঞানী শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ প্রৌটত্বের কোঠায় পদক্ষেপ করলেও দেখা যেত 

তিনি ভাবে শিশু ভোলানাথ। তিনি ম্বভাবত:ই পাঁচ বছরের বালকের মত। 

কিন্তু যখন তিনি শিল্পস্থট্িতে মেতে উঠতেন বা লোকশিক্ষা দিতেন তার মধ্যে 

প্রকটিত হত ফৌবনের প্রাণচাঞ্চল্য ও দৃঢ়তা । শ্ররামরুষ্চ তখন কাশীপুরের 
বাগানে। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত । রোগের প্রচণ্ড জালাযস্ত্রণা ভূলে গিয়ে 

তিনি প্রায়ই শিল্পস্থটিতে মেতে উঠতেন। একদিন দেখ! গেল, তিনি রোগশব্য। 

ছেড়ে ঘরের মেঝেতে কি আকজোক করছেন। তার এতই গভীর অভিনিবেশ 

যে সেবকের অনুরোধ উপরোধ কিছুই তার কানে ঢোকে না। প্রত্যক্ষদর্শী 
সেবক শশী (শ্বামী রামকষানন্দ ) শ্রীরামরুষ্ণের আকজোকের মর্মোদ্ধার করতে 
পারেন নাঃ কিন্তু তার অভিনিবেশ দেখে বিশ্মিত হন।২৯ 

শ্ররামকষ্ণের গলার গভীর ক্ষত কাধে বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল । তার গন্ধর্ব- 

নিন্দিত কগম্বর প্রায় স্ব, তার স্থঠাম দেহ পযু্দস্ত, কিন্তু তার আনন্মবিতরণ- 

কারী শিল্পী মনটি তখনও অটুট । সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, ভান্বর্য সব কিছু সে- 

সময়ে তার শারীরিক ক্ষমতার বাইরে, তবুও তীর ছুর্বল হাতে স্ষ্ট হতে থাকে 

২৯ £[719 906000101 আ৪.5 50 13060) 115  0000£1)6 5০0 

8109080060 00901000109 09120. 2100102.01 01 251. 111) 1080 1১6 
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চিত্রমাল]। সেবকেরা আনন্দমৃত্তি শিল্পীর কাণ্ড দেখে মুগ্ধ বিস্মিত হন। 
চিন্ঞাঙ্নের কোন নিপিষ্ট সময় নেই। যে কোন সময়ে শিল্পী ত্যষ্টি-উন্ুখ মনের 
ভাবটি প্রকাশের জন্য হাতে কাঠকয়ল! ব1 পেন্সিল বা একটকরে। ছু'ঁচলো৷ কাঠি 

নিয়ে বসেন। একদিন মধ্যা্ছের পূর্বে কাশীপুরের বাড়ীর গাড়ীবারান্মার ছাদে 
সেবক কালী প্রসাদ শ্রারামকৃষ্ণকে তেল মাখিয়ে দিচ্ছিলেন, সেদিন তিনি জান 

করবেন। হঠাৎ দেখা গেল তিনি একটি ছু'চলো! দৃঢ় কাঠি নিয়ে দেয়ালের 
বালির উপর আকতে সুরু করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি প্রাচীরচিত্র 

আত্মপ্রকাশ করে; দেখা গেল গাছের ড।লে যেন বসে আছে একটি জীবন্ত 

পাখী। আকা শেষ হতে দেখা গেল শিল্পীর মৃখে ফুটে উঠেছে আত্ম প্রসাদের 

মৃদু হাসি। বিন্মিত সেবক কালীপ্রসাদকে তিনি বলেন : “আমি ছেলেবেলায় 
সব পোটোদের ছবি একে অবাক করে দ্িতুম ।৮৩০ 

১৮৮৬ শ্রষ্টাব্বের ২১শে জানুয়ারী । সে সময়ে ্রারামকষ্ণের দেহে রোগের 
বাড়াবাড়ি, ক্ষতস্থান হতে প্রায়ই রক্তক্ষরণ চিকিৎদক ও সেবকদের ভাবিত করে 

তুলেছে। দেখা গেল সব বাধা-নিষেধ অগ্রাহথ করে তিনি কাঠকয়ল! দিয়ে 

একের পর এক ছৰি একে চলেছেন।- আকার বিষয়বস্ত বিবিধ ও বিচিত্র। 
খ্াকেন হুকো। হাতে একটি বারবধূর ছবি, একটি হাতির মাথা, তার পাশে 
লেখেন “ও রাম ( তোমায় শ্ঠামা )।৮ আবার তিনি আকেন শিবঠাকুর, আকেন 
বাব] তারকনাথ, জ্মাকেন একটি পাখী ।৩১ রেখাতূয়িষ্ঠ চিত্রে শিল্পীর রেখা- 

বিন্যাসের মুন্সিয়ানা সবাইকে অবাক করে দেয়। শিল্পীর বাস্তবনিষ্ঠ চিত্রগুলি 
গ্রমাণ করে তার পশুপক্ষী মানুষ ও তাদের হাবভাব পুঙ্ানুপুত্খরূপে পর্যবেক্ষণের 

ক্ষমতা । তীর অন্যতম জীবনীকার লিখেছেন, “সাধারণভূমিতে ঠাকুরের ইন্দ্রিয় 

মন বুদ্ধি সাধারণ অপেক্ষা অনেক বেশী তীক্ষম্পন্প ছিল, তার কারণ ভোগস্থখে 

অনাসক্ি। ফলে তীর দর্শন হত অধিক বস্তনিষ্ট। কামনা-রাঙানো মনের 

ভাব দ্বার! দুষ্ট হত না।”৩২ শিল্পী বস্তর আকৃতি-প্রকৃতি এমন ভাবে আয়ত্ত 
করেছিলেন ষে, তিনি অনায়াস রেখার টানে দেহের ভঙ্গী, মুখের ভাব, চোখের 

চাহনি চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হতেন। সেই সঙ্গে শিল্পীর গভীর দরদ রেখার 
ছন্দে তুলত আনন্দ শিহরণ। সে কারণে তার চিত্র হত এত মনোমুগ্ধকর । 

৩* ম্বামী অভেদানম্দ £ আমার জীবনকথা, পৃঃ ৮২ 

৩১ মাই্ারমশায়ের ডায়েরী 

৩২ লীলাগ্রসঙ্গ, ৪1১৭ 



বিজ্ঞানী শ্রীরামক্চ তার আহত আনন্দব্ধা লোককল্যাণার্থে আবিশ্ব 
বিতরণের জন্ত বেছে নিয়েছিলেন কয়েকটি মহৎ চরিত্রকে, তীদের মধ্যে প্রধান 

নরেন্ত্নাথ। মুখ্য ভাবসংবাহক নরেন্দ্রনীথকে আমর প্রায়ই দেখতে পাই 
শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন চিন্রশিল্পের মধ্যে। তিনি নরেন্দ্নাথকে লোকশিক্ষক 

নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁকে লোকশিক্ষার চাপরাস লিখে দিয়েছিলেন। ১১ই 

ফেব্রুয়ারী শনিবার (১৮৮৬) সন্ধ্যাবেল৷ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সেবকের কাছে 

চেয়ে নেন একটুকরে] কাগজ ও একটি পেম্দিল। তিনি প্রাঞ্জল হম্তাক্ষরে লেখেন; 

“জয় বাধে প্রেমময়ী, নরেক্্র শিক্ষা দিবে, যখন ঘরে বাইরে হাক দিবে। জয় 

বাধে।” প্রকৃতপক্ষে তার লেখাটি ছিল, “জয় রাধে পৃমমোহি, নরেন সিক্ষে দিবে, 

বখন ঘরে বাহিরে হাক “দিবে, জয় রাধে ।”৩৩ লেখার নীচে তিনি আকেন 

একটি আক মনুম্য মুক্তি, তার পন্সপলাশ নেত্র, দৃঢ় চোয়াল ও স্-উচ্চ নাক। 

তাঁর পিছনে ব্যগ্র হয়ে ছুটেছে একটি দীর্ঘপুচ্ছ মযুর । সহজেই কল্পনা করা যায় 

চিত্রের বিষয়বস্ত । নির্বাচিত লোকশিক্ষক নরেন্ত্রনাথের পশ্চাতে সাগ্রহে 

ছুটেছেন লোকশিক্ষকের শিক্ষক শ্রীরামরুষ্জ। তিনি লোকশিক্ষার চাপরাস নিজে 

হাতে তুলে দেন নরেভ্ত্রের হাতে । তেজীয়ান নরেন্্রনাথ বিদ্রোহ করেন, 

রামকৃষ্ণ মুচকি হেসে বলেন, "তোর ঘাড় করবে? । নরেন্দ্র তার নয়নের 

মণি। নরেন্্রকে লোকশিক্ষক হতে হবে। লোকশিক্ষার জন্ত প্রয়োজন 

বিশেষ শক্তি । নরেন্্রকে তিনি মনের মত গড়ে তোলেন, তার মধ্যে 

অলৌকিক শক্ষির সার করেন, কিন্তু এত করেও তিনি ফেন নিশ্শত্ত 

হতে পারেন না। তিনি অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মহাশক্কি জগন্মাতার নিকট 

ব্যাকুল হৃদয়ে নরেন্দ্রের জন্য প্রার্থনা করেন। নরেন্দ্রের জন্য তার এই আকুতি 

প্রকাশ পেয়েছে তার একটি মনোরঞ্চনকারী চিত্রপটে। সেদিন ছিল সই 

এপ্রিল, ১৮৮৬ খ্রষ্টা। কাশীপুর বাগানবাড়ীর নীচের তলায় দানাদের 

ঘরে বসেছিলেন নরেন্দ্রনাথ, :কালীপ্রসাদ, নিরঞন ও মাষ্টারমশাই, মেবক 

শশী এসে তাদের উপহার দেন একখণ্ড কাগজ । কাগজের একপিঠে গোটা 

গোটা অক্ষরে লেখা 'নবেন্ত্রকে জান দাও” আর তার নীচেই আকা রয়েছে 

একটি বাঘ ও একটি ঘোড়া । কাগঞজথণ্ডের উদ্টোপিঠে অক রয়েছে একটি 

রমণী, তার মাথায় বড় খোঁপা ।৩৪ প্রবীণ চিত্রশিল্পীর খেয়ালিপনা ও 

৩৩ মাষ্টারমশায়ের ভাক়েরী 

৩৪ মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী 

(৭৬) 



শিল্পনিপুণতা৷ দর্শকদের মোহিত করে, কারুর কারুর চোঁখে জল এসে বায়। 
আমাদের শিল্পী রসজ্ঞ চিত্রপমালোচকও বটে। একটি মানব উদাহরণ দিয়ে 
আমর! প্রসঙ্গাস্তরে যাব। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দেয়ালে 
নানান দেবদেবীর ছবি।৩৫ একদিন প্রীরামরৃষ। দেয়ালে টাঙ্গানো যশোদার 

ছবিটি দেখিয়ে বলছেন : “ছবি ভাল হয় নাই, ঠিক যেন মেলেনীমাসী 
করেছে।”৩৬ চিত্রসমালোচক শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিত খুবই ম্পষ্ট। 

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে বিভিন্ন শিল্পসাধনা ও অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য একমৃথী, 
বরঞ্চ বিভিন্ন শিল্পসাধন। অধ্যাত্ববিষ্ঠারই অস্ততক্তি। “পরমহংসদেব বলিতেন, 
বাহার শিল্পরসবোধ নাই-সে কোমল ও আধ্যাত্বিক রাজ্যে পৌছতে পারে 

না।”৩৭, শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ঞানীর অবস্থায় ভক্তি-ভক্ত নিয়ে রসে বশে থাকতেন, 

নিখিল বিশ্বের সৌন্দর্ষের খণ্ড খণ্ড রূপের মধ্যে সত্য শিব স্থন্দরের প্রতিস্ফুরণ 
সস্ভোগ করে আনন্দ বিলাসে মগ্র হতেন। তিনি বলতেন, “যেমন জলরাশির 

মাঝ থেকে ভুড়তুড়ি উঠে সেইরূপ মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক একটি রূপ 

উঠেছে দেখ যাঁয়।৮৩৮ সেই নিখিল সৌন্দর্যের অভিবাঞ্জনা অভিব্য্ত করতে 

গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কথাশিল্প, সঙ্গীতশিল্প, নৃত্যশিল্প, নাট্যশিল্প, চিত্রশিল্প, 
ভাস্বর্যশিক্প প্রভৃতিতে মেতে উঠেছেন এবং তার হাদকন্দর-উতৎারিত অফুরস্ত 

আনন্দধার] বিভিন্ন শিল্পকলার মাধ্যমে '“জগদ্ধিতায় অকাতরে বিতরণ 

করেছেন। তিনি তার সাত ফোকরের সানাইয়ে নান! স্থুরের লহরী তুলে 
জগৎকে মাতিয়ে দিয়েছেন। 

কিন্ত বো" করি বিশ্বশিল্পী স্থষ্টিকর্তার শিশ্ত শ্রীরাম কের শ্রেষ্ঠ অবদান তার 
জীবন-শিল্প । লৌকিক ও অলৌকিক শিল্পকলার সর্বমঙ্গলা সমন্বর ঘটেছে তার 

জীবনশিল্পস্থ্টিতে ! শিল্পীশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষজ তার নিঙ্গের জীবন-রলকে রাঙিয়ে 

৩৫ চরিত্রগঈনে ছবির প্রভাব গভীর। শীরামকুষ্ণ বলছেন £ ““দেখ, 

সাধুসন্ন্যাসীদের পট ঘরে রাখা ভাল । সকাল বেলা উঠে অন্য মুখ না দেখে 

সাধু সম্গ্ঘাসীদের মুখ দেখে উঠা ভাল ।......ঘেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে, সেরূপ 

স্বভাব হয়ে ধাবে। তাই ছবিতেও দোষ ।” 

৩৬ কথামৃত, ৫181২ 

৩৭ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী £ স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালায় উনবিংশ 
শতাব্দী, পৃঃ ৩৩৪ 

৩৮ কথামৃত; ৪।১।৫ 

(৭৭) 



ছিলেন বিশ্বত্রষ্টার সেই ঘাছু-রঙে, ষে রঙের গামলায় চুবিয়ে তিনি প্রত্যেক 
প্রার্থীকে তার নিজের রুচি ও অধিকার অনুযায়ী বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে দিতে 

পরতেন | সর্বভাব-সমদ্বিত তার জীবনরসে ছিল সকল ভাবের স্বতন্ত্র আকর, 
সেই কারণে এই অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করেছিলেন। তাই দেখতে পাই তিনি 
নরেন্দ্রনাথ থেকে গড়েছেন বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ, ভৃত্য রাখতুরামকে 
করেছেন ব্রহ্মজ্ঞ অদ্ভুতানন্দ, নাট্যাচার্য গিরিশকে বানিয়েছেন বীরভক্ত, ক্ষুদে 
হোমিওপ্যাথ ভাক্কার ছুর্গাচরণকে তৈরী করেছেন আদর্শ গৃহীভক্ত, রসিক 

মেথর থেকে স্বষ্টি করেছেন হুরিভক্ক ৷ শিল্পকুশলী শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যাশ্র্য 

মুন্দিয়ানায় মুগ্ধ হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলেছিলেন £ “মনের বাহিরের 

জড় শত্তি সকলকে কোন উপায়ে জায়ত্ত করে কোন একটা অদ্ভূত ব্যাপার 

দেখান বড় বেশী কথা নয়__কিন্তু এই যে পাগলাবামুন লোকের মনগ্ডলোকে 

কাদার তালের মত হাতে দিয়ে ভাঙগত, পিট্ত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাচে 

ফেলে নৃতন ভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়া আশ্চর্য ব্যাপার আমি আর কিছুই দেখি 
না।”৩৯ আবার তার প্রবর্তিত নৃতন যুগের পথ নির্দেশের জন্ত তিনি রেখে 
গেছেন যোগ-কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি লমস্থিত তার আদর্শ ব্যক্তিত্বের রূপ-নির্যাণ_-তার 

জীবন-শল্প-সাধনার অেষ্ঠ নিদর্শন । 

শ্রীরামকৃষ্ণের অর্ধশতকের জীবন আগ্তাশক্কির লীলাভূমি । আগ্যাশক্তি 

জড় ও চেতন মিশিয়ে তৈরী করেছেন বিশ্ববৈরাজের খেলাঘর এবং ইদানীংকালে 

সেই খেলাখরে খেলতে পাঠিয়েছেন ঠার সেরা পাক খেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ জড় নিয়ে শিল্প গড়েছেন। চেতনের কলাকৌশলের রহস্যভেদ 
করেছেন। জড় ও চেতনের ভেদ ঘুচিয়ে প্রমাণ করেছেন সার সত্য, ধিস্তমান 

একমাত্র সৎচিৎ-আনন্দ। বিজ্ঞানী শ্রীরামকঞ্চের লক্ষ্য ত্রিতাপে তাপিত 

মানুষকে তার স্বরূপের সন্ধান দেওয়া, শিল্পী শীরামকৃষ্ণের সাধনার উদ্দেশ্ঠ 

মাঙ্গুষের রূপরসাত্মক পরিবেষ্টনীর গণ্তী ভেদ করে মানুষকে ভগবদভিমূখী করে 

দেওয়া! আর বিজ্ঞানী ও শিল্পীর সমন্থিত সাধনা-__জড়ের হস্ত্রণা ঘুচিয়ে দিয়ে 
মান্থষকে চিদানন্দের সুখাস্বাদে প্রতিষ্ঠিত করা, 'ধোকার টাটি' সংসার- 

খেলাঘরকে “মজার কুঠিতে' ব্ূপাস্তরিত কর।। 

৩৯ লীলাগ্রসঙ্গ, ৩1১ *০ 
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একটি ব্রান্মোুসবে শ্রীরাম দে বাবুরাম 

নাতিদীঘ বলিষ্ঠ দ্রটিষ্ঠ যুবক। পরিধানে রক্তান্বর। তার সুঠাম স্বাস্থ্য, 
সুশ্রী কমনীয় চেহারা, দুধে-আলতায় মেশানো। গায়ের রং। তার বিনীত 

স্বভাব, সাত্বিক প্রকৃতি ও আনন্দোজ্জল মুখ দেখে কেউ কেউ ধারণ করে, 
যুবক দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর কোন ভট্রাচাধের পুত্র। খোজ নিয়ে জান! 

যায়, যুবকের নাম বাবুরাম ঘোষ। বাড়া তার £তড়া আণ্টপুর। বর্তমানে 
কলকাতায় কমলিয়াটোলায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকেন। 

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের শীর্ধনেতা শ্রীরামকৃষ্ণ । তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ধরা 
পড়ে বাবুরাম ঈশ্বরকোটি, নিত্যসিদ্ধ, অকৈতব ভক্তির বিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিভিন্ন ময়ে বাবুরাম অন্বন্ধে বলেছিলেন, “দেখলুম দেবীমৃত্তি-_গলায় হার, 
দথী সঙ” “ও নৈকত্যকুলীন, হাড় পর্যন্ত শ্তদ্ধ।” “ও রত্ুপেটিকা |” 

রাধারাণীর অংশ হতে তার উদ্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাবের সময় তিনি 

বাবুরাম ভিম্ম অপর কারুর স্পর্শ সহ করতেন না। বাবুরামের জননী 
মাতঙ্গিনী দেবী বিদ্যাশক্তি। শ্রীবামকুষ্ণ তার কাছ থেকে বাবুরামকে চেয়ে 
নিয়েছিলেন । বাবুরাম এখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যনঙ্গী, নিত্যদাস। তার চাইতেও 
বড় কথা বাবুরাম শ্রীরামকৃষ্ণের “দরদী”, অন্তরঙ্গ সেবক-সঙ্গী | 

শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় ঘাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। একটি ত্রান্ধোৎসবে 

তার নিমন্ত্রণ। শ্রীরামরুষ্ণের নির্দেশে বাবুরাম ভার গামছা, মশলার বটুয়। 

ও কাপড়চোপড় গুছিয়ে নেন। ঘোড়ার গাড়ীতে ষাবেন। এদের সঙ্গে 

যাবেন প্রতাপচন্দ্র হাজরা__রামকৃষ্জ লীলাবিলাসের জটিলা-কুটিল]। 

আত্রন্বস্তত্ব স্ব বস্তদকলের সার্ষিক কলনকারী কালীই ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের 

'মা' জগদদ্বা--একাধারে সৌম্যা ও ভীম! ভাবের সার্থক সমন্বয়। মা 
জগদম্বার শাদেশে শ্রীরামরুঞ্জ মায়েব জমিদারীতে নায়েবী করছেন, বস্ত্র 

জগদস্বার হাতের যন্তবরূপ ত্রিতাপতাপিত মানুষকে কালীকল্পতরুমূলে আশ্রয় 

জুটিয়ে দিচ্ছেন, সকল মাহ্ষকে ঈশ্বরামূতের আত্বাদনে আকৃষ্ট করবার জন্য 

মানুষের দ্বারে ঘারে ভগবভ্ভাব প্রচার করছেন । গোরাগ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা? 

শ্রীরামকষ্ণের সর্বত্রই খুবই খাতির । তার চরিজ্রে ঈশ্বরোন্মাদনার এই্বর্য দেখে 
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ইংরাজী শিক্ষিতেরাও মুগ্ধ । তিনি কলকাতায় চলেছেন ব্রাপ্ষভক্ত মণি মল্লিকের 
বাড়ীতে । সেখানে আজ সাম্ধৎসরিক ব্রান্ধোৎসব। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমিক, 
তাঁর ত্বভাব অনন্তন্বতন্ত্র। প্রেমিকের থাকে না কেউ আত্মপর। প্রেমিক 

সকলেরই । সেকারণে ধর্মমত নিবিশেষে সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তীব্র 

আকর্ষণ বোধ করেন। 

দক্ষিণেশ্বর থেকে যাত্রা করার পূর্বেই শীরামকৃষ্ণের সে সাক্ষাৎ হয় 
কলকাতার কলেজের তিন পড়ুয়ার । শ্রীরামকৃষ্ণের লাবণ্যমণ্ডিত রূপমাধুর্ধ, 
শ্রীতিপূর্ণ আস্তরিক অভ্যর্থন! যুবকদের তার প্রাতি আকৃষ্ট করে, উদ্দীপিত করে। 
তিনি যুবকদদেরকে আমন্ত্রণ করেন কলকাতায় ব্রান্ষোৎসবে যোগদানের জঙগ্ত। 

তিনজনই সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ সসঙ্গী চলেছেন একটি ঘোড়ার গাড়ীতে । সিন্দুরিয়। পটিতে 
অবস্থিত মণি মল্লিকের বাড়ীতে ঘাবেন। বাড়ীর ঠিকানা ৮১ নং চিৎপুর 
রোড ।১ বাড়ীর পূর্বদিকে হারিসন রোডের চৌমাথা। ফলের বাজারের 
জন্য সেখানে লোকের বেশ ভীড় । 

মণিলাল মল্লিক প্রাচীন ব্রাহ্মভক্ত। ধর্মপরার়ণ মণিলাল বাড়ীতেই 
পারিবারিক ব্রাহ্মঘমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই পারিবারিক সমাজ ও তার 

কার্ধকলাপ সম্বন্ধে একটি চিত্র একেছেন ব্রাহ্ম-আন্দোলনের প্রধান একজন 

ইতিহাসবিদ সোফিয়া ভবসন্ কোলেট। তিনি ১৮৮০ শ্রীষ্টান্দের বিবরণীতে 
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[92760100160 19616. বিদেশিনী বিদৃষী মহিলা! মলিক পরিবারের এই 

্রাহ্মদমাজটিকে বলেছেন একটি মডেল ব1 আদর্শস্থানীয়। একন্রে গাথ। মল্লিক 

পরিবারের সকল ব্যন্তি। পরিবারের ব্রাঙ্গপমাজটির অবয়ব ও ভাব, ছুটিরই 

প্রশংসা করেছেন তিনি। অন্তর্ঘন্যে জ্রিধা-বিভদ্ত ত্রাহ্ম-আন্দোলনের স্বশক্কি 

ক্ষীণ হতে চলেছিল, এর প্রতিক্রিয়াতে উদ্দারপন্থী মজিক পরিবারের সমাজে জন- 

উপস্থিতি কম হওয়াই স্বাভাবিক । কোলেটু সমালোচন। করে বলেছেন মণি 

মজিকের পরিবারের সমাজে দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ব্রাঙ্গী উপনিষৎ' ও প্রচলিত 

উপাসনাপদ্ধতি চালু হয়েছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মমতাবলম্বীর আচার-ব্যবহার 
নিয়মত করার জন্য ব্রাহ্মদের “অনুষ্ঠান' অংশটি তখনও গৃহীত হয়ন। আদি 

ব্রাহ্মসমাজ ক্রমেই হিন্দুর্ঘেষা হয়ে পড়ছিল এবং শ্সোলেটের মত অতুযৎসাহী 

সমর্থকগণ ব্রাহ্মলমাজের সভ্যদের চিন্তা ও আচরণে অসংগত সহব্যাপ্তি দেখে 

অত্যধিক ভাবিত হয়েছিলেন। সে কারণেই গ্রাগ্তক্ত সমালোচন। ' এই প্রসঙ্গে 

আনি ত্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীরব"ন্রনাথ ঠাকুর তত্ববোধিনী পত্রিকাতে ১৮০৭ 

শকাব্দের মাঘ (৫১* সংখ্যায়) যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন সেটি স্মরণ করা যেতে 

পারে। তিনি জিখেছেন, “সকল হিন্দুশাস্ত্ের চরম উপদেশ যে ব্রন্ষোপাসন। 

তাহ যাহাতে প্রচলিত হয় এই উদ্দেশে মহাত্মা রামমোহন রায় আদি ত্রাহ্মদমাজ 

সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এর মহৎ আভগ্রায়ানুসারে এ সমাজের কাধ অগ্যাপি 

চলিতেছে ।” 

কোলেটের হিসাব অনুযায়ী সিন্দুরিয়া পটি মল্লিকদের পারিবারিক 

ব্রা্মসম্যজ্টি ১৮৬৫ খষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তত্ববোধিনী পত্রিকায় 

১৭৮১ শকাব্ের জৈ)ষ্ (১৯* সংখ্যা) হতে জানতে পারি ১৮৫৯ শ্রীইান্দে 

সিন্দুরিয়াপট্রির গোপাল মল্লিকের বাটীতে ব্রদ্ষবিগ্ভালয় স্থাপিত হয়েছিল। স্বয়ং 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন উপদেশ দিতেন।৩ প্রকৃতপক্ষে দিন্দুবিয়া- 
পর 

২ 90019 1000900 001196 8 818101700 6৪ 9300 10? 

৩ বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত): সাময়িকপত্্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় 
খও্, পৃঃ ৫৯৬ 

(৮১) 



পরতে বৃহৎ মলিক পরিবারের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ব্রাহ্মদমাজ স্থপ্রতিষ্ঠিত 

হয়েছিল বেশ কিছুকাল। কিন্তু হিন্দুভাব ঘেষা আদি ব্রাহ্ষদমাজের মধ্যেও 

মণি মল্লিক ও তার পরিবারবর্গের হাবভাব দেখে বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি 

ভক্তভিপ্রীত লক্ষ্য করে শশ্ীত্ররা মকষ্ণপু'খি”-কার ষে মন্তব্য করেছেন, সেটি বিশেষ 

লক্ষণীয় । তিনি লিখেছেন, 

নিরাকারবাদী তই ব্রাহ্ম মাত্র নামে। 

বড়ই পীরতি ভক্তি প্রভৃর চরণে ॥ 

স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, "মণিবাবু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন কিন তাহা 
বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার পরিবারস্থ স্ত্রীৎপুক্ষ সকলেই যে তৎকালে 
ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন এবং উক্ত সমাজের পদ্ধতি অনুসারে দৈনিক উপাসনাদি 

সম্পন্ন কাঁরতেন, ইহা আমরা সবিশেষ অবগত আছি ।” কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর 

জীবনীন্ত্রে নিশ্চিতভাবে জানতে পারি, মণিলাল মল্লিক সিন্দুারয়াপট্রি ব্রাহ্মলমাজ 
প্রতিষ্ঠা করোছলেন। আরও জান। যায় যে মণিলাল ছিলেন আদ ব্রাহ্ম- 

সমাজভুক্ত । “তার ছুই পুত্র, গোপালচন্দ্র মলিক ও নেপালচন্দ্র মল্লিক উত্তরকালে 

ত্রাহ্মপমাজে বিশেষ পরাচত হয়েছিলেন।”৪ কৃষ্ণকুমার মিত্রের মতে নেপালচন্দর 

ও গোপালচন্দ্র মাল্লক__ছুজনেই সাধারণ ব্রাহ্মমমাজের সভ্য ছিলেন ।€ 

কৃষ্কুমার মিজ্জের স্মৃতিকথা হতে আরও জানা যায় ষে এই মাঁলকর্দের বাড়ীতে 

প্রতি সপ্তাহে ব্রহ্মোপাননা এবং বৎ্রাস্তে একবার ব্রদ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হত। 

এস্থানেই তিনি (মন্ত্র মশায়) ১৮০১ খ্রীষ্টাব্ধে সব প্রথমে শরামকুষ্ণকে দর্শন করেন । 

ত্রন্মোপাসনার সময় শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা পরিচালন। করেছিলেন। বিজয়কুষ 

গোন্বামী উপদেশ দিয়েছিলেন । “কত ভালবাম গে। ম। মানবসম্তানে মনে হলে 

প্রেমধারা ঝরে ছুনয়নে ।” এই গানটি শুনে শ্রারামকুষখ ভাবসমাধিতে মগ্ন হন। 

তার এই মাধুষমণ্ডিত রূপ দেখে উপাস্থত সকলের মন উর্বমুখী ও আনন্দে 

উৎফুল্ল হয়।১ 

৪ হেমলত] দেবী £ শিবনাথ-জীবনী, পৃঃ ১১৯ 

« কৃষ্ণকুমার মিত্রঃ “আত্মচরিত” £ “পরমহংসকে সাধারণ ব্রাহ্গ- 

সমাজের সিন্দুরিয়াপটির নেপালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মলিকের বাটীর ব্রদ্মোৎসবে 
এবং বেণীমাধব দাসের সিঁথি উত্তরপাড়ার বাগানবাটীর উৎসবে বহুবার 

দোখয়াছি।” (সামায়কপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১৭-এ উদ্ধৃত ) 

৬ কুষ্ণকুমার মিত্র ঃ “রামক্কষণ পরমহংস,' প্রবাসী, ১৩৪২, ফাস্ভুন, পৃঃ ৬৮৩ 

(৮২) 



মণিলাল বিশেষ অন্থগৃহীত ভক্ত । তিনি খ্ররামকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয়পাত্র | 

কিঞিৎ কৃপণ বলে পরিচিত ছিলেন মণিলাল। শ্ররামকুষ্ণ তাকে উপদেশ দিয়ে- 

ছিলেন, “গ্ভাখ গো, তুমি ভারী হিমেবী, এত ছিসেব করে চল কেন? ভক্তের 
যত আয় তত্র ব্যয়।” মণিলাল গরীব ছেলেদের পড়াশুনার জন্য অনেক টাক। 

ব্যয় করতেন। লাট মহারাজের স্ত্তিকথ! হতে জানতে পার শপ্ররামকৃ্ণ 

তাকে সন্সেহে উপদেশ দিয়েছিলেন, “গ্যাখো, বয়ম হোলে সংসার থেকে চলে 

গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধ্যান করতে হয়। তাহলে তার 
উপর প্রেম জন্মায় ।” লাটু মহারাজের মতে শ্র্রামকৃষ্ণ মণি মল্লিককে তার 
একজন ভক্ত বলে চিহ্নিত করেছিলেন। 

সেই মণি মল্লকের বাড়ীতে সারাদিনব্যাপী মহোৎ্সব। সাম্বংসরিক 

ব্রান্মোৎমব | বাড়ীর দোতালায় বৈঠকখানা। সেখানেই কীর্তনাদির ব্যবস্থা 

হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন, “উপামনাগৃহ আজ আনন্দপূর্ণ, বাহিরে ও 

ভিতরে হুরিৎ বৃক্ষপল্লবে, নান। পুষ্প ও পুষ্পমালায় স্থশোভিত |” 

উত্সবের দিনটি ছিল ১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্ষের ২৬শে নভেম্বর | সোমবার । শীত- 

কালের উন্মেষমাত্র ঘটেছে । স্গিপ্ধ আবহাওয়া, উত্সবপ্রাঙগণের পরিমগ্ডল আনন্দ- 

পূর্ণ। উপস্থিত ভক্তদের অন্তরে মানন্দের ফন্তধারা, বাইরের আননদক্ষততির 
কেন্দ্রে রয়েছেন আনন্দকন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ তদানীন্তন ধর্মনাধনার ক্ষেত্রে 

বিচিত্র-বিম্ময় ও জনপ্রিয় আনন্দঘন ব্যক্তি । 

বেল। চারট]। নাগাদ সেখানে উপস্থিত হন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের সেই 

তিন পড়,য়া_-শরচ্চন্্র চকুবতা (পরে ম্বামী সারদানন্দ ), বরদাস্থন্দর পাল ও 

হরিপ্রস্ন চট্টোপাধ্যায় ( পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ )7 কিছুক্ষণ পরে উপস্থিত হন 
তাদের বন্ধু বৈকুনাথ সান্সযাল। তারা দেখেন মধ্যাহ্ন উপাসন| সঙগীতাদির পর 

বিরতি চলেছে। পরবতী আকর্ষণ সায়া উপাসন। ও কীর্তনাদির আপর। 

পরিবারের মহিল। ভক্তর্দের অনুরোধে শ্ররামকুষ্ অন্দরমহলে গিয়েছেন, কিছু 

মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করবেন । হাতে সময় আছে ভেবে শরচ্ন্্র ও তার সহপাঠীর! 

অন্যত্র বেড়াতে যান। 

এই ব্রাঙ্ষোৎসব কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। প্রত্যক্ষদশী 
মহে্্রনাথ গুণ লিখেছেন, “সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই ব্রাহ্ম ভক্তগণ আমিতে আরস্ত 

করিতেছেন। তাহারা আজ একটি বিশেষ উতৎসাছে উতপাহান্বিত-_-আজ 

 শ্রীরামকষ্চ পরমহংসদেবের শুভাগমন হইবে ।” ব্রাক্ষনেতাদের দৃষ্টিতে শ্রীরমরুষঃ 

(৮৩) 



আশ্চর্য এক মান্য । জনৈক ব্রাহ্মনেতা। লিখেন, “পরমহংসদেবের চারদিকে এমন 
এক জ্যোতির্ধন ভাবসমীরণ সঞ্চারিত হয় যে তার মধ্যে শ্বতঃই তার চিত্ত 
অন্ুক্ষণ আনন্দে ভাসতে থাকে ।” অপর একজন ব্রাক্ম আচার্য লিখেন, 

*( পরমহংসদেব ) ধর্মচর্চ। ঈশ্বর গ্রসঙ্গ ভিন্ন সাংসারিক কথা৷ বলিতেন না। কথায় 

তিনি অত্যন্ত রসিকতা! ও প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধির পরিচয় দিতেন ।-.. তাহার যেমন 
শাক্তভাব, তেমনি বৈষ্ণবভাব ও তেমনি খধিভাব ছিল। তাহাতে ঘোগভক্তির 
আশ্র্য সম্মিলন ছিল, তিনি হরিনামে গৌরসিংহের ন্যায় গ্রমত হইয়! তালে 
তালে সুন্দর নৃত্য করিতেন, নৃত্যকালে অনেক সময় ভাবে বিভোর হুইয়৷ উলঙ্গ 
হইয়া পড়িতেন। আবার গভ্ভীর ধোগসমাধিতে একেবারে স্পন্দহীন বাহ্জন 
শৃন্ত হইয়া! থাকিতেন।”৭ শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতিতে যে আনন্দ-মৌতাত স্ব 
হত তার আকর্ষণ সকলেই কম-বেশী অনুভব করত, যদিও তার যুক্তিসঙ্গত 
ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অধিকাংশ ব্যক্তিই একমত হতে পারতেন ন!। শ্রীরামকৃঞ্কেন্দ্রিক 

উৎসব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তির উপস্থিতির সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করে তদানীন্তন 
একটি পত্তিকা লিখেছে, [62760 70170165, ০0০৪6505000), 

0:650900য ড8.15101729,৬89 800 50215 £901)0]1 11) 10001701005) 50170 
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[21:021৮ 

ফিনি- থে উদ্দেশ্ত নিয়েই যোগদান করুন না কেন, উপস্থিত ব্যক্তিদের গভীর 
অনুভূতি ও সঞ্চিত আনন্দসভ্ভারের মধ্যে মিল পাওয়। যায়। সহজ দৃষ্টিতে চাইলে 

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের প্রতি তীব্র আকর্ষণের কারণ তার প্রিয় গানের বাণীতে 

পাওয়। যায়। তিনি গাইতেন, “প্রেমিক লোকের হ্বভাব ন্বতস্তর। ও তার 

থাকে না ভাই আত্মপর |” শ্রারামকুষ্ণ খাঁটি প্রেমিক। সমাগত ব্যক্ষিদের 
সমহ্রিচেতনায় ধে আনন্দলহরীর স্ফুরণ ঘটত সে সম্বন্ধে গ্রাগুক্ত পত্রিক] লিখেছে, 
“০ 17০৩৩ 1৮91:19015 00100 07; 5001) 0008,5101)5 21) 

000001:50 01 115175£ 0০৬০6101721] 2106100519,510--2. 10161) -আ৪৬০ 0: 

₹810007005 25016610161)0-557061917)8 ০৮৪] 0106 01)016 8170101)00. 

৭ চিরঞজীব শর্ম। £ শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি, চতুর্থ সংস্করণ 
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ব্রাঙ্মোৎসবের লক্ষ) ত্রাহ্মভক্তদের মধ্যে হাদয়ের উৎসবের উদ্বোধন । উৎসব- 

দীপালোকে প্রতিটি হাদয়কে প্রদীপ্ত করতে সমর্থ প্রীরামকৃষ্খ। আনন্দ-নিঝর 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মান্ুষের কাছে, 
নিকট-জন। সর্বআ তাঁর স্বচ্ছান্দ গতায়াত ও সহজ মেলামেশা । যে সময়ে 

বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ব্রাক্মপমাজ তীব্র রেষারেষিতে প্রমত্ত, সে সময়েও 

দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে ব্রাহ্মদমাঁজের একটি সম্প্রদায়ের ধর্মাহুষ্ঠানে 

উপস্থিত হয়েছেন সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মগণ । সেখানে উপস্থিত আদি ত্রাহ্ম- 

সমাজের একজন বিশিষ্ট নেতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । “ইহার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি 

ও জীবন ত্রান্মদমাজের পার্রচর্যায় নিয়োজিত । ইনি একজন প্রসিদ্ধ সন্বক্তা। 

তেজন্বী অগ্নিময় বাক্যে চিত্ত উত্তেজিত করিতে এবং করুণ ও কোমল বাক্যে চিত 

আর্জ করিতে ইহার ন্যায় অতি অল্প লোকেই পারেন।”১০ উপস্থিত নববিধানের 

সজীতাচার্ধ ভ্রেলোক্যনাথ সান্যাল ওরফে চিরঞ্রীব শর্মা। সঙ্গীত বিহঙ্গের ছুটি 

পাখা, কথা ও স্থরের স্বচ্ছন্দ সঞ্চালনে ভ্েলোক্যনাথ তাঁর স্থরেলা ও মাধুর্যমিশ্রিত 
কঠে যে ভাব ও ব্যঞ্চনার উপস্থাপন। করতেন তার অভিব্যক্তি ছিল হাদয়হারী । 

সাধারণ ব্রাহ্মণমাজের আচার্য বিজয়কুষ্খ গোম্বামীও সেখানে বিস্তমান, তিনি 

নবভাবে প্রকাশোন্মুখ । শুধু ব্রাহ্ম নেতারাই নন, অব্রান্ম হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে 
উপস্থিত। এদের মধ্য কয়েকঙ্জন শ্রীরামকুষ্জের বিশেষ অনুরাগী | বিশেষভাবে 

উল্লেখ্য ঈশ্বরকোটি বাবুরাম, ভারবাহী শরচ্চন্দ্র, তপন্থী হরি প্রসর, তক্তিরসসিক্ত, 
যসদ্দার বলরাম, অবতারলীলার নিজন্ব সংবাদদাতা মহেন্ত্নাথ ও রামকৃষ্ত 

নীলাবিলাসের জটিলাকুটিল। প্রতাপচন্ত্র হাজর]। 

দোতলার টৈঠকখান। ঘরে সায়াহু উপাসনার পূর্বে ভক্তপরিবৃত হয়ে বসে 

আছেন শ্রীরামকৃ্জ। শ্রীরামকৃষ্ণ রসিক। তীর আস্তরসতা রসে বশে পরিব্যাপ্ত, 

বিচিত্রতঙ্গীতে , প্রকটিত | নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, “আমি কখনে। পূজো, 
কখনো জপ, কখনে। বা ধ্যান, কখনে। ব। তার নামগুণ গান করি, কখনো তার 

নাম করে নাচি।” শ্রীরামকৃষ্ণ “হরিপ্রেমে মাতোয়ার] ; তাছার প্রেম, তাহার 

৯ ভজ 10150615586101) 08660 78210. 8. 1882. 

১০ তত্ববোধিনী পন্ত্রিকা, চৈত্র, ১৮** শক, ৪২৮ সংখ্যা 
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জলত্ত বিশ্বাস, তাহার বালকের ন্যায় ঈশ্বরের সজে কথোপকথন, ভগবানের জন্য 
ব্যাকুল হুইয়। ক্রন্দন, তাহার মাতৃজ্ঞানে স্ত্রী জাতির পূজা, তাহার বিষয় কথ। 

বর্জন, ও তৈলধারাতুল্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গ, তাহার সর্ধধর্মসমন্থয় ও অপর 
ধর্মে বিদ্বে-ভাবলেশশূন্যতা, তাহার ঈশ্বর ভক্তের জন্য রোদন”_-এ সকল কারণে 

তিনি ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই হাদয়ে স্থু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণের 
নিকট উপাসনার লক্ষ্য প্রত্যক্ষদর্শন, ধর্মাচরণের লক্ষ্য ভাবভক্তি আত্মুজ্ঞান। 

ভাবাগ্রিতে প্রদপ্ধ তার জ্যোতির্ময় ব্যক্কিসত্তা মানুষকে আকর্ষণ করে। তার 

অমিয় কণ্ঠের কথামৃত শ্রোতার হাদয়জমিকে ভক্কিরসামূতে সিঝ্তি করে। 

উপস্থিত ব্যক্তি সকলের মধ্যে যদি আধিকারিক পুরুষ কেউ থাকেন তাহলে 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব সহজেই উদ্দাম হয়ে ওঠে। আজ শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বসে 
আছেন সাধকপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী । বৈষ্বাগ্রগণ্য অদৈতগোন্বামীর শোণিত 

তার ধমনীতে প্রবাহিত | বিজয়কুষ্ণ ও অন্টান্তদের সঙ্গে সদালাপ করতে থাকেন 

সহান্যবদন শ্রীরামকৃষ্ণ । 

সাধারণ ব্রাহ্মমমাজের তরুণ নেতা শিবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়জন । 

শিবনাথের শুদ্ধ আধার। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শিবনাথ ঘেন ভক্তিরপে ডুবে 
আছেন। শিবনাথের মধ্যে প্রকাশোন্মুখ বিশেষ এশ্বরিক শক্তি চিনতে পেরে 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে উৎসাহিত করেন। অপর পক্ষে শিবনাথ রচিত গুরুবন্দনার 

মধ্যে পাই, পরামকুষ্ণঃ শক্তিসিদ্ধো৷ মাতৃভাব লসমন্বিত:” এবং তার স্বীকৃতি 

"ন্বৃত্বৈতান্ মহতীং শক্তিং লভেহহং ধর্মসাধনে |” কর্ম ব্যস্ততার জন্য শিবনাথ 

আজ আনন্দোৎসবে যোগ দিতে পারেন নি। তিনি শ্রীবামকৃষ্ণকে বলোছলেন 

দক্ষিণেশ্বর যাবেন, কিন্ত যান নি, এমন কি কোন খবরও দেন নি। সাধক জীবনের 

পক্ষে এ আচরণ গছিত। শ্রীরামকৃষ্ণ এই আচরণের মধ্যে দৃষ্য বিষয়টির গুরুত্ব 
ব্যাখ্যা করে বলেন “এই রকম আছে ষে, সত্য কথাই কলির তপন্যা। সত্যকে 

আট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হুয়। সত্যে আট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব 

নষ্ট হয়।” “দত্যেন লভ্যন্তপসা হেষ আত্মা ।” মুণ্ডকোপনিষদ্দের খষিও বলছেন, 

“সত্যকে অশাকড়ে ধরে থাকাই শ্রেষ্ঠ তপস্তা |” শ্রীরামরুষ্ণের সকল আচার 

আচরণ নজিরের জন্ত । শিবনাথ ও অপরাপর ভক্তদের আদর্শ কি হওয়। উচিত 

সে সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা করে দেবার জন্য অহং-শুন্ত-প্রায় শ্রীরামরুষণ বলেন নিজের 

জীবনে পরীক্ষিত অভিজ্ঞত।। জীবনব্যাপী তার তীক্ষ নজর ছিল যাতে তার 
সত্যের আট কখনও শিথিল ন1। হয় । তার সাধন জীবনের উল্লেখ করে বলেন » 
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“আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে করে বলেছিলাম, "মা! এই নাও 
তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও 
তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশ্চি, আমায় শ্তদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও 
তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শ্রদ্ধা ভক্তি দাও মা) এই নাও 

তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধ! ভক্তি দাও। যখন এই 
সব বলেছিলাম, তখন একথা বলতে পারি নি, “মা! এই নাও তোমার সত্য, 

এই নাও তোমার অনত্য।' সব মাকে দিতে পারলুম, সত্য মাকে দিতে পারলুম 

না।” জগন্মাতার উপর চুড়ান্ত শরণাগতির নিদর্শন শ্ররামকৃষ্ণ চরিত্র, কিন্ত 
সেখানেও দেখছি একমাত্র সত্যনিষ্ঠাই তার আদর্শের শীর্ষস্থান অধিকার করে 

আছে। 

সন্ধ্যা নেমে আসে । অন্ধকার ঘন হয়। সমাজ গৃহে আলো জাল! হয়। 

ব্রাদ্মোপাসনার পদ্ধতি অনুযায়ী আচার্য বিজয়কৃষ্ণ “সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রহ্ম 

ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করেন। প্রণব সংযুক্ত এই মন্ত্র সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 

সমবেত উন্ুুখ হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। সকলের মন ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর ভাবনায় 

নিবিষ্ট হয়। উপামকগণ চোখ বু'জে সগ্ণ ব্রদ্মের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হন, 

পরিবেশের গুণেহই বোধ করি সকলের মন ধ্যানমুখীন হয়। ভক্ত সাধারণের 

মধ্যে সুশোভিত হচ্ছিলেন শ্রীরামকষ্ণজ। যেন ঠার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল জৈমিনী 
ভারতের শ্লোক £ 

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঃ লংলা প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ। 

ভগবস্তক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্বদা | 

ভক্তের ভূমিকায় শ্রভগবান। দীর্ঘকালের অলৌকিক সাধনায় সিদ্ধ হয়ে সর্বভূতে 

্রদ্মোপলন্ধির নবরূপায়ণে তিনি স্বয়ং নিযুক্ত। ব্রদ্ষোপল/নধর মূর্ত প্রতীক 
শ্রীরামকৃষ্ণ । চিত্রার্তের স্তায় বসে আছেন, ধীর স্থির স্পন্দনহীন। নাসাগ্রে 
তার দৃষ্টি স্থির, আনন্দদাপ্তিতে মুখ উদ্ভাসিত। সমবেত সকলেই প্রাণে শিহরণ 

অন্থভব করেন, শ্রীরামকষ্ণ উৎসারিত আনন্দের ফাগে সকলের হাদয়ে সাময়িক- 

ভাবে হলেও রঙীন আনন্দলোক স্থষ্টি করে । রোমাঞ্চিত-বপু শ্রীরামকৃষ্ণের 

মুখকমলে দ্রিব্যানন্দের বিভ। ৷ যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়। শ্রীরামক্কষ্ণের ভাবসমাধির 

গভীরতা অনেকেই ধারণা করতে পারে না । কিন্তু বাহজগৎ সম্বন্ধে মৃতবৎ হয়েও 

তিনি যে অপূর্ব কোন কিছু দর্শন করেছেন, শ্রবণ করেছেন, রম সম্ভোগ 

করেছেন, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকে না । 

(৮৭) 



শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমে সমাধি থেকে ব্যুখিত হন। বাহ্স্ফৃতির প্রত্যাবর্তন 
ঘটে। তিনি চারদিকে চোখ মেলে দেখেন? 'দেখেন সমবেত অনেকেই চোখ 

বুজে বনে আছেন। ভাব-প্রমন্ত শ্রীবামকৃষ্ণ হঠাৎ ব্্রহ্ষ' '্রহ্ম' উচ্চারণ করে 

দাড়িয়ে পড়েন। খোল করতাল সহষোগে কীর্তন আরম হয়। অল্ললময়ের 

মধ্যেই অভূতপূর্ব এক দৃশ্তের অবতারণ! হয় । 
প্রচণ্ড ভ'ড়ের মধ্যে দরজ! দিয়ে মাথা গলিয়ে শরচ্চন্দ্র দেখেন, এক 

অপূর্ব দৃশ্য! “গৃহের ভিতরে স্বগাঁয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গ খরআোতে প্রবাহত 
হইতেছে; সকলে এককালে আক্মহারা হইয়। কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে, 
কাদিতেছে, উদ্দাম নৃত্য করিতেছে, ভূমিতে আছাড় খাইয়৷ পড়িতেছে, বিহ্বল 

হইয়। উন্মত্তের ন্যাক়্ আচরণ করিতেছে; আর ঠাকুর সেই উন্মন্ত দলের মধ্য ভাগে 
নৃত্য করিতে করিতে কখন দ্রুতপদ্দে তালে তালে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন, 
আবার কখন বা এঁরূপে পশ্চাতে হাটিয়া আসিতেছেন এবং এঁরূপে যখন যেদিকে 

তিনি অগ্রসর হুইতেছেন, সেই দিকের লোকেরা মন্ত্মুদ্ধবৎ হইয়া তাছার 

অনায়াস-গমনাগমনের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে । তাহার হান্তপূর্ণ আননে 

অনৃষ্টপূর্ব দিব্যজ্যোতি ক্রীড়া! করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব কোমলতা ও 
মাধুধ্যের সহিত সিংহের ন্যায় বলের যুগপৎ আবিরাব হইয়াছে । সে এক 

অপূর্ব নৃত্য-_তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফষন নাই, কুক্ছুসাধ্য অস্বাভাবিক অঙজ- 

বিকৃতি বা অঙ্গ-সংযম-রাহিত্য নাই; আছে কেবল আনন্দের অধীবতায় 

মাধুর্য ও উদ্মের সন্মিলনে প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক সংস্থিতি ও গতিবিধি ! 
নির্মল সঙিলরাশি প্রাঞ্ধ হুইয়। মতম্ত বেমন কখনও ধীরভাবে এবং কখন দ্রুত 

সম্তরণ দ্বার চতুর্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের এই অপূর্ব 
বৃত্যও যেন ঠিক তদ্রপ। তিনি যেন আনন্দসাগর-ব্রন্ষম্বরূপে নিমগ্ন হইয়া 

নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙগলংস্থানে প্রকাশ করিতেছিলেন। এরূপে 

নৃত্য করিতে করিতে তিনি কখন বা সংস্াশৃন্ত হইয়া পরড়তেছিলেন।; কথন 

বা তাহার পরিধেয় বসন শ্খলিত ছইয়া যাইতেছিল এবং অপরে উহা! তাহার 

কটিতে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিতেছিল; আবার কখনও বা কাহাকেও ভাবাবেশে 

সংজ্ঞাশূন্য হইতে দেখিয়া তিনি তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া তাহাকে পুণরায় 

সচেতন করিতেছিলেন ৮৯৯ 

১১ স্বামী নারদানন্দ £ শ্রীশ্রীরামকষলীলা প্রপঙ্গ, ৫ খণ্ড, পৃঃ ৩১-৩২ 

(৮৮) 



ভাই ট্রেলোক্যনাথ সান্যাল সক এবং ব্রাহ্মদমাজের প্রধান একজন সঙ্গীত 
রচয়িতা। তিনি গ্রাণের অন্ুতূতি মিলিয়ে স্থরেলা দরদভর1 কঠে শ্বরচিত একটি 
তক্িমূলক গান বারংবার গাইতে থাকেন। ভাবের বন্তা উৎমারিত হয়, 
আধ্য।ক্সিক ম্ফুর্তির অভিব্যক্তি গভীর ভাব ও বাঞঁনার মাধ্যমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে 
পড়ে । তিনি গাইছেন £ 

নাচরে, আনন্দমরীর ছেলে, তোর! ঘুরে ফিরে। 
মনের স্থখে হাম্তমুখে মাকে ঘিরে। 

শাস্তিরস পান করি নাচ ধীরে ধীরে) 

(জনক সনকের মত রে) 
যোগনেজে হে হরিবূপ হদয়মন্দিরে | 

হুহ্বার গর্জনে নাচ মহানম্দ ভরে) 

(নিতাই গৌরের ভাবে রে) 

প্রেমমদে মত্ত হয়ে বিঘৃণিত শিরে।৯২ 
বাজছে খোল করতাল। শ্রীরামকু্ণ ভাবমধু সংগ্রহ করছেন, বিতরণ 

করছেন। তিনি আখর দিচ্ছেন__ 

নাচ মা ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে 

আপনি নেচে নাচাও গো মা; 

( আবার বলি) হাদপন্মে একবার নাচ মা; 

নাচ গে ব্রহ্মময়ী সেই ভূবনমোহন রূপে । 

তদগত হয়ে তিনি আখর দিচ্ছেন। আবার কীর্ডন গানের সঙ্গে প্রায় 

অবিচ্ছেষ্য তাঁর নৃত্য। কথামত, নৃত্য ও কীর্ভন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
মহোৎসবের আরেকজন প্রত্যক্ষদশী বৈকুঠনাথ সান্্যালের স্থতিচারণ হুতে 
জানতে পারি "চিরপ্ীব শর্মার একতারা! বাদনে 'নাচরে আনন্দময়ীর ছেলে 

তোরা ঘুরে ফিরে ।' গীত-শ্রৰণে ভাবাবেশে গলিত কাঞ্চনবপু প্রত ভক্তগণকে 
্র্গহুধা বিতরণ মানসে বামবাছু উদ্বোলন ও,দক্ষিণতূজ কুঞ্চনে, বামপদ আগে ও 
দক্ষিণ চরণ পিছে বাড়াইয়! এমন মধুর নৃত্য করেন, তাহা বর্ণনাতীত। আপনি 
মেতে জগৎ মাতায় এই প্রথম দেখিলাম ।”৯৩ 

কথা ও সুরের সময় ঘটিয়ে বাঙালীর এক অভিনব সৃষ্টি কীর্তন গান। ছন্দ- 

১২ “চিরঞ্জীব সঙ্গীতাবলী”তে প্রকাশিত ৩২৮ নং গীত। 

১৩ বৈকুঠনাথ নান্গ্যাল : শ্রীশ্রীরামকষ্ণলীলামৃত, দ্বিতীয় সংক্করণ, পৃঃ ৩৪৬ 

(৮৯) 



নৈপুণ্যে, ভাষার কারুকার্ধে, ভাবের মাধূর্ষে, রপের প্রাচুর্ধে, ব্যঞজনার এশ্বর্ষে 

কীর্তন ও সংকীর্তন বাঙ্গালীর প্রাণরসের পুষ্টিবিধান করেছে । সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী 
বিৰেকানন্দও বলতেন, “সত্যকার সঙ্গীত আছে কীর্তনে__মাথুর বিরহ 
প্রভৃতি রচনাবলীতে |” সেই কীর্তনের স্থর ও ভাব যখন নৃত্যের চলন, বয়ান, 

আঙ্গিক ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সহজ লাবণ্যে আত্মপ্রকাশ করে তখন শ্রোতা 

ও দর্শক বিমোহিত হয় । সাময়িকভাবে হলেও লৌকিক চেতন! হারিয়ে যেন 

অলৌকিক আনন্দলোকে তারা ভাসতে থাকে । বিশেষ করে সেই আসবে 

যদি অংশগ্রহণ করেন পুরুষোত্বম শ্রীরামকৃষ্ণ । শ্রীরামকৃষ্ণের সন্কীর্তনের বৈশিষ্ট 

তুলে ধরেছেন প্রতাক্ষদশী মহেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি লিখেছেন “সাধারণ লোকের 

কীর্তন হইল গতি হুইতে ভাব-এ...পরমহংস মশাই-য়ের কীর্তন হইল ভাব 

হইতে গতিতে ।...পরমহংস মশাই-এর নৃত্য হইল দেবনৃত্য, যাহাকে চলিত 

কথায় বলে শিবনৃত্য। ইহার সহিত চপল ভাবের কোন সংন্ব নাই। এই 

নৃত্য দেখিতে দেখিতে সকলেই নিশ্চল ও বিভোর হুইয়! যাইত; যেন সকলের 

মনকে তিনি একেবারে ভাবলোকে লইয়। যাইতেন।...এই সময়ে পরমহংম 

মশাই-এর দেহ হইতে ঘেন আর একটি ভাবদেহ বিকাশ পাইত ।...পরমহংস 

মশাই ষেন ভাবমূতি ধারণ করিতেন এবং শ্বয়ং চাপ জমাট ভাবমুতি লইয়া, 
সকলের ভিতর, অল্পবিস্তর, সেই ভাব উদ্বোধিত করিয়। দিতেন । ..কীর্তনেও 
যে গভীর ধ্যান হয়, এইটি সর্বদাই অন্থুভব করিতাম।”১৪ বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ 

রুচি ও সামর্থা অনুযায়ী একই বস্তু বিভিন্নভাবে দেখেন ও বর্ণনা করেন। 

ঙ্কীর্তনে নৃত্যরত শ্রীরাম চিত্রশিল্পী প্রিয়নাথ সিংহের দৃষ্টিতে যেরূপ 
প্রতিভাত হয়েছিলেন সেটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে । “রামকৃষ্ণদেব এদ্দিক 

ওদিক হেলিমা ছুলিয়া আবার কখনও ব1! তালে তালে করতালি দিয় 

গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতেছেন। দর্শকের মনে হইতেছে, যেন রামকৃষ- 

দেবের শরীর অস্থিবিহীন। যখন দক্ষিণ দিকে হেলিতেছেন বোধ হইতেছে, 

তাহার শিরোদেশ প্রায় ভূমি স্পর্শ কবিল। পদদ্য় তালে তালে নিক্ষিণ 

হইতেছে । আবার কখনও লিম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা, উদ্দাম নৃত্য, ষেন সেই 

ননীর মত কোমল দেহে সিংহের বল। গানের ভাব অনুযায়ী তাল ও লয় 

তরঙ্গ, তাল ও লয়ের তরঙ্গের সে শরীরের তরজ তাহার সহিত সমস্ত ভক্ত- 

বর্গের মনে ভাবতরজ যেন ভগবৎপ্রেমের বন্যা । ঘর দ্বার পৃথী বায়ু আকাশ 

১৪ মহেন্দ্রনাথ দত্ত £ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অন্ুধ্যান, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃঃ ১১৫-৬ 

(৯০) 



সমঘ্ত বিশ্বমংসার যেন সেই প্রেম-প্রবাছে স্পন্দিত ও আত্মহারা 1৮১৫ আমাদের 

সৌভাগ্য ষে, শিল্পাচার্য নন্দলাল বনু সন্কীর্তনানন্দে নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্ণের 

একটি রেখাচিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন । "দিব্য ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়' 

তাগ্ুবনৃত্য করিবার কালে ঠাকুরের দেহে যেরূপ রুদ্র মধুর সৌন্দ্য ফুটিয়! 
উঠিত প্রবল ভাবোল্লামে উদ্বেলিত হইয়। তাহার দেহ যখন হেলিতে ছুলিতে 

ছটিতে থাকিত তখন ভ্রম হহত,..বুঝি আনন্দাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া 
প্রচণ্ডবেগে সম্মুথস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে__এখনই 
আবার গলিয়া তরল হুইয়া উহার এ আকার লোকমদৃষ্টির অগোচর হইবে ।”১৬ 
এই প্রাণবস্ত দৃশ্ঠটি শিল্পাচার্ধের তুলিতে বিধৃত হয়েছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবস্ভাবে ডাইলুট (1195 ) হয়ে গিয়েছিলেন । ভিতরের 

প্রবল ভাবতরঙ্গ শরীরের অবয়ব ও রূপ যেন এককালে পরিবত্তিত করে 

ফেলেছিল । এদিকে জনসংঘের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেগ সংক্রামিত হয়, 
উপস্থিত সকলেই অল্লবিস্তর ভাববিহবল হয়ে “এক উচ্চ-আধ্যাত্মিক স্তরে 

অবস্থিতির রসাম্বাদন করে ধন্য হয়। এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 
লীলামৃতকার লিখেছেন, “এই নৃত্য দর্শনে ভক্তের ত কথাই নাই, দর্শকেরাও 

সংক্রামিত হইয়। নৃত্য করিতেছে, বোধ হ'ল যেন সমগ্র ভবনটিই নাচিতেছে।”১৭ 

সংকীর্তন-গায়ক ও শ্রোতার মনমধুপকে হরিমধুখণ্ড আকৃষ্ট করে। কীর্নানন্দ 
সম্ভোগ করে হরিরস মদিরা পান করে বিষয়ানন্দ ভূলে ধান সকলে । ভাব 

মাধুধ্য ও লালিত্যে সমৃদ্ধ সকলের মন কিছুক্ষণের জন্য হলেও বুদ হয়ে থাকে। 

এভাবে ছুঘণ্টারও বেশী সময় আতবাহিত হয় । এবার কীর্ভনীয়া এই আসরের 
শেষ গীতটি ধরিলেন, 

"এমন মধুর হরিনাম জগতে আনিল কে। 

এ নাম নিতাই এনেছে ন। হয় গৌর এনেছে, 

ন৷ হয় শাস্তিপুরের অন্বৈত সেই এনেছে ।” 

কীর্তনের নাম তরঙ্গে শ্রোতা গায়ক বাদক সকলের চিত্ত হেলিতে-ছুলিতে 

থাকে--সকলেই নামে মাতোয়ারা_-কারো নয়নে বারিধার1--লোকনিবিশেষে 

সকলে আত্মহারা! । এবার সকল সম্প্রদায় ও ভক্তাচার্ধদের প্রণাম জানিয়ে 

১৫ গ্ররুদাস বর্মণ : শ্রীশ্রীরা মুষ্চরিত, উদ্বোধন, ৮ম বর্ষ, পৃঃ ২৪৩-৪৪ 

১৬ ম্বামী সারদানন্দ : শ্রীশ্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙগ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩-৭৪ 

১৭ শ্রীশ্রীরামরুষ্ণলীলামৃত £ এ, পৃঃ ৩৪৬ 
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ক্বীর্তন সাঙ্গ হয়। সকলে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন। রামকের দিব্য- 
ভাবের এশ্বর্যবিভায় সকলেই মুগ্ধ, এর সুখস্বতি বাবুরাম সধত্বে তাঁর স্মতিকোঠরে 
বাখেন । 

শ্রীরামকষ্ণের দৃষ্টি পড়ে ব্রা্ম নেতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর । 
শ্রীরামকষ্চ তাকে অনুরোধ করেন “হরিরস মদ্দির! পিয়ে মম মানস মাতরে' 
গানটি গাইতে । পুণ্ুরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় রচিত বিখ্যাত গান। নগেন্দ্রনাথ 
আৰিষ্ট চিত্তে তাঁর স্থরেল। কণ্ঠে গানটি পরিবেশন করেন। সকলেই তৃগ্ত হন। 

কীর্তনে, শ্টামাপঙ্গীতে, ভজনে বা,অন্য অধ্যাক্সতত্ের গানে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্ীতি । 

ত্তার প্রধান লক্ষ্য গানের ভাব শ্রোতাদের মনে সঞ্চারিত করা । গানের রঙ্জিনী- 
শক্িতে শ্রোতাদের মোহিত কর] । 

বিষয়বিনিবৃত্ত প্রশাস্ত মন নিয়ে অধিকাংশ ব্যক্কি উপস্থিত । সংসারী 

ভক্তবৃন্দের প্রতি করুণা যেন উৎলে ওঠে শ্রীরামরুষজের । তিনি তীর স্ৃকঠে 

বলতে থাকেন, "হাতে তেল মেখে কাঠাল ভাঙ্গলে হাতে আঠা লাগে না। 

চোর চোর যদি খেল বুড়ি ছুঁয়ে ফেললে আর ভয় নেই।...মনটি ছুধের মত। 

সেই মনকে ঘদ্দি সংসার জলে রাখ, তাহলে দুধে জলে মিশে বাবে । তাই 

দুধকে নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয় । যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ 

ছধ থেকে জ্ঞানভক্কিূপ মাখন তোলা হ'ল তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার 

জলে রাখা যায় । সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না--সংসার 

জলের উপর নিলিগু হয়ে ভাসুবে 1” শীজগন্সাতা যন্ত্র, শ্রীরামকৃষ্ণ হন্ত্র। যেমন 
আকাশের জল ছাদ হতে বাঘের মুখ, হাতীর মুখের ভিতর দিয়ে বেরোয়, 

তেমনি জগন্মাতার দৈববাণী স্ফুরিত হয় শ্রীরামরুষ্ণের মাধ্যমে । শ্রীরামকৃষ্ণ 
নিজমুখে বলেছিলেন, "অৰতারের মূখ দিয়ে তিনি নিজে কথা৷ কন ।”১৮ 

ব্রাপ্মনেতা বিজয়রুঞ্ণ গোস্বামী বসেছিলেন শ্রীরামরুষ্ের সন্মুখে। ব্যাপকার্থে 
সত্যানুসন্ধানকেই তিনি ব্রাক্মধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন । সত্যনিষ্ঠ বিজয়কুষ 

বিবেক্রে তাড়নায় আদি সমাজ ও ভারতবধাঁয় ব্রাহ্মঘমাজ ত্যাগ করে সাধারণ 

ব্রাহ্মঘমাজের আশ্রয় নিয়েছিলেন । সেখানেও তৃথ্থি পানঃ*নি। তার ব্বভাবান্থগ 

ভক্তির প্রস্রৰণ জ্ঞান বিচারের পাথরে চাপা পড়েছিল। শ্রীরামরুষ্ণ-সান্নিধ্য ও 
ঘটনাবিবর্ভনে সেই প্রশ্রবণ এখন মুক্তপ্রায়। বৈরাগ্ের প্রেরণায় তিনি 

গিয়েছিলেন গয়াতে। নির্জনে কিছুদিন সাধন ভজন করেছেন। আকাশগঙ। 

১৮ ম্বামী জগক্লাথানন্দ £ শ্রীম-কথ। ( ১ম খণ্ড), ১৩৪২ সাল, পৃঃ ১৫২ 
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পাছাড়ে ষোগিবর ব্রহ্ষানন্দের নিকট দীক্ষা! গ্রহণ করেছেন । তিনি গেরুয়া? 

ধারণ করেছেন। সর্বদাই অস্তমূর্থ | তীর ভ্রুত উত্তরণ দেখে অধ্যাত্ববিজ্ঞানী 
শ্রীরামকু্ণ খুশী। বিজয়কৃষ্কে দেখিয়ে অন্যদের উদ্দেস্ট করে বলেন, “দেখ 

বিজয়ের এতদিন ফোরার1 চাঁপা ছিল, এইবার খুলে গেছে ।” বিজয়কৃষ্ণের 
সর্বাঙ্গে গৈরিক চিহু দেখে সহাম্য অীরামকুষ্ণ বলেন, “আজ-কাল এর (বিজয়ের) 

গেরুয়ার উপর খুব অনুরাগ। লোকে কেবল কাপড় চাদর গেরুয়া করে। 

বিজয় কাপড়, চাদর, জাম? মায় জুতো! জোড়াটাও পর্ধস্ত গেরুয়ায় রাঙ্গিয়েছে। 

তা ভাল, একটা অবস্থা হয় খন এরূপ করতে ইচ্ছা হয়__-গেরুয়া ছাড়া 

অন্য কিছু পরতে ইচ্ছা! হয় না। গেরুয়া ত্যাগের চিহ্ন কিনা, তাই গেরুয়। 
সাধককে ম্মরণ করিয়ে দেয়, সে ঈশ্বরের জন্য সবন্ব ত্যাগে ব্রতী হয়েছে ।” 

রসময় শ্রীরামকৃষ্চ_-সে রস বিভিন্ন ধারায় নিঃসারিত হচ্ছে চতুর্দিকে । 
অধ্যাত্সরসে বিসিঞ্িত বিজয়কৃষ্ণকে তিনি সাদরে বলেন, “বাদের ঈশ্বর কর্ম 

করাচ্ছেন তারা করুক | তোমার এখন সময় হয়েছে--সব ছেড়ে ভুমি বলো 

“মন তুই দেখ আর আমি দেখি, জাঁর যেন কেউ নাহ দেখে'।” এই ভাবটি 
বিজয়কৃষ্ণের অস্রাগ-অভিসিঞ্চিত হৃদয়ে দৃঢ়ান্কিত করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তার 
প্রাণমাতানে স্থরেলা কে .গাইতে থাকেন, “যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী 
শ্তামা মাকে । মন তুই গ্যাথ আর আমি দেখি আর ষেন কেউ নাহি দেখে'। 

ভক্তির আবহ পরিমগ্ডলকে মধুময় করে তোলে। তিনি বিজয়কুষ্ণকে উপদেশ 
করেন ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে লঙ্বা ঘ্বণ! ভয় প্রভৃতি অষ্টপাশ তা'গ করতে । 

খাঁটি নিষ্ঠা থেকে ভক্তির উদয় হয়। ভক্কিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হয়। 

তারপর হয় ভাব। ভাবেতে বায়ুস্থির হয়। আপনি কুস্তক হয়। ভগবানের 

প্রেম ছুর্লভ। প্রেমের উদয়ে জগ তুল হয়ে যায়, নিজের দেহ যে এত প্রিয় 

তাও ভূল হয়ে যায়। এই সংগ্রসঙ্গ শ্রোতার কাছে 'বলদ প্রাণদ হয়ে ওঠে 

শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় কের মাধুর্য ক্ষরণে। তিনি গান ধরেন-__ 
সেদিন কবে বা হবে? 

হরি বলতে ধারা বেয়ে পড়'বে (সেদিন কবে বা হবে 1) 
শীরামকষ্চের বাক্যামৃতের প্রবাহ সকলকে স্ত্ব করে রাখে । ইতিমধ্যে 

নিমস্ত্রিত আরও কয়েকজন ত্রাঙ্মভক্ত প্রবেশ করেন। তাদের কয়েকজন পণ্ডিত 

ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী | তাদের মধ্যে ছিলেন রজনীনাথ রায় । এফ. এ. ও 

বি. এ. পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। 

লরকারী অর্থদগ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী । তিনি সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের উৎসাহী 

(৯৩) 



নেতা । উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ গ্রশ্্ন করে সন্দেহভগ্রনের চেষ্টা করেন। 

সত্রীভক্তগণ বৈঠকখান| ঘরের পূর্বদিকে চিকের আড়ালে বলেছিলেন । এঁদের 
মধ্যে ছিলেন মণিবাবুর বিধবা কন্যা নন্দিনী । ভক্তিমতী নন্দিনী শ্রীরামরুষের 
কপাঁধন্তা। তাদেরও কেউ কেউ শ্রীরামকৃষণকে প্রশ্ন করেন। শ্রীরামকুষঃ প্রশ্ন- 

সকলের সমাধান করে দ্েন। আলোচ্য-বিষয়ে ধারণ! স্থস্পষ্ট ও দৃঢ় করে 
দেবার জন্য মাঝে মাঝে প্রেমভক্তির গান পরিবেশন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
দৃষ্টি পড়ে নবাগত রাজকর্মচারী পণ্ডিতদের উপর | তিনি বলতে থাকেন "যারা 
শুধু পণ্ডিত কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি নাই, তাদের কথা৷ গোলমেলে ...কেউ 
এশ্বধের_ বিভব, মান, পর্দ, এই সবের-_-অহংকার করে । এসব দুই দ্রিনের 

জন্য ) কিছুই সঙ্গে যাবে না। একট] গানে আছে-_“ভেবে দেখ মন কেউ কারু 

নয়, মিছেত্রম ভূমণ্ডলে । ভূলো! না৷ দক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে। ইত্যাদি ।৮ 

তিনি আরও বলতে থাকেন, “আর টাকার অহঙ্কার করতে নেই।...ধনীর 
আবার তারে বাড়া, তারে বাড়া! আছে। ...ধনীর]। ঘদ্দি এইগুলি ভাবে, 

তাহলে ধনের অহঙ্কার হয় না।” 

বিজয়কৃষ্চ গোম্বামী কিছুকালের জন্ত পাশের একটি ঘরে ব্রাহ্মভক্তদের 

সম্মুখে “রামচরিতমানস' পাঠ ও ব্যাখ্যা করছিলেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ 
ভক্তমগ্ডলীকে একের পর এক কীর্তনের লহরী পরিবেশন করে চলেছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের অমান্তুষী শারীরিক ও মানসিক শক্তি দেখে মোহিত একজন ভক্ত 

লিখেছেন, *আশ্চর্য) ব্যাপার এই ষে, দীর্ঘকাল নৃত্য করিয়া সকলে ক্লান্ত হইলেও 

প্রভুর ক্লান্তি নাই। বরং অধিকতর উল্লাসে শ্ঠামাবিষয়ক মধুর গীতে 

সকলকেই মোহিত করেন। তাতে বোধ হ'ল, ভগবতী তন্থ ব্যতীত মানবদেহ 
এনপ বন্া ধারণে কদাচ সমর্থ হয় না।৮১৯ শ্রীর।মকৃষ্ণ গ্রথমে পরিবেশন করেন 

কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য রচিত গান__ 

"মজল আমার মন-ভ্রমর শ্তামাপদ নীলকমলে। 

যত বিষয়মধু তুচ্ছ হ'ল কামাদি কুস্থম সকলে |” ইত্যাদি 

এরপরেই তিনি গান করেন নরেশচন্দ্রের বিখ্যাত কীর্তন__ 

'শ্টামাপদ আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়তেছিল। 

কলুষের কুবাতাম পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল ॥” 

ইত্যাদি 

১৯ শ্রীশ্রীরা মকষ্ণলীলামৃত, এ, পৃঃ ৩৪৬ 

(৯৪) 



সক্ষম কীর্তনীয়া রসের বিভাব, অন্থভাব, সঞ্চারিভাব আদি ক্রম অনুসরণ করে 
কার্তনের প্রাণ যে আধ্যাত্মিকতা তার উৎকর্ষতা ও পুষ্টিবিধান করেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণের সহজাত শিল্পবোধ ও স্ুপ্্র কাব্যরস কীর্ভনগানে প্রয়োজনমত 
আথর জুড়ে দিতে সাহায্য করেছিল । আখরের উদ্দেশ্ঠ গীতার্থের বিস্তার করে 

রসলিক্ত শ্রোতার মনকে গভারতর ভাবে আপ্ুত করা। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই 

( দিলীপ রায়কে ) বলেছিলেন, “কীর্ভনের আখর কথার তান ।' আসরে নিজের 
কীর্ভনে আখর জুড়তেন, তেমনি অন্তের গানেও নিপুণভাবে আখর দিতেন 
শ্রারামকৃ্চ। কীর্তনের গীতি-রীতির সঙে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাছাড়াও 

তার অপাধারণ স্মৃতিতে সঞ্চিত ছিল গুরুপবম্পরায় প্রচলিত আখরগুলি। 

উপযুক্ত আখরের সংযোঞ্জনে ভাবের গাঢ়ত। বৃদ্ধি পায়। এবার শ্রীরামকৃষ্ণ ধরেন 

রামপ্রসাদের গান__ 

“এসব শ্টাম! মায়ের খেলা 

(যার মায়ায় ঝিতৃবন বিভোল ) 

( মাগীর আধ্চভাবে গুপ্ুলীল1। ) 

মে যে আপনি ক্ষেপা, কর্ত৷ ক্ষেপা, 

ক্ষেপা দুটা চেল ॥ ইত্যাদি 

গায়েন শ্রীরাম স্থরের তরঙ্গে ভেসে চলেছেন । এবার তিনি রামপ্রসাদী গান 

“মন বেচারীর কি দোষ আছে, তারে কেন দোষী কর মিছে,” ইত্যাদি পরিবেশন 

করেন। এরপরের তার স্থগীত গানটিও রামপ্রসাদী। গানের ৰ।ণীর প্রথমাংশ 

«আমি এ থেদে খেদ করি ! তুমি মাতা থাকতে আমার জাগ! ঘরে চুরি ॥”গায়ক 

শ্রীরামরুষের সঙ্গীতগুণ সম্বন্ধে শ্রম লিখেছেন যে, তার “মধুরকঠ” 'গন্ধবনিন্দিত 
ক','প্রেমরসাভিসিক্ত ক, সকলেই তার গানের সপ্রশংস শ্রোতা । তিনি শ্টামা- 

সঙ্দীতের ভাবুক গায়ক। বেশী গাইতেন রামপ্রসাদ, তারপরেই কমলাকান্ত। 

নিপুণ গায়ক শ্রীরামকৃষ্ণ মূল গানের স্থর ও রীতি বজায় রেখেই গাইতেন। 

এখানেই গানের পরিসমাপ্তি ঘটে । কিন্ত এই গানের আসরে ঘটে গেছে 

একটি ছোট্ট মধুর ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃন্সেহের দৃষ্টিতে ধর] পড়েছিল, 

তার “দরদী” বাবুরাম ক্ষুধায় কাতর, পিপাসায় পীড়িত। তিনি নিজে খাবেন 

বলে কয়েকটি সন্দেশ ও জল আনিয়ে নেন। নিজে কণামাত্র গ্রহণ করেন, 

অধিকাংশ দেন বাবুরামকে। বাবুরামকে খাইয়ে তিনি আবার গান গাইতে 
থাকেন। 

(৯৫) 



সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে অনেকক্ষণ। রাত্রি প্রায় নয়টা! । নীচের উঠানে 

সায়াহ্ম উপাসন! হবে। বিজয়রুষখ উপাসনা পরিচালনা করবেন। বিজয়কৃষ্ণ 
উপস্থিত হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট । বিজয়কৃষকে দেখে রঙ্গরসিক শ্রীরামরুষ্ণ 
বলে ওঠেন, “বিজয়ের আজকাল সঙ্কীর্ভনে বিশেষ আনন্দ । কিন্তু সে যখন নাচে. 

তখন আমার ভয় হয় পাছে ছাদশুদ্ধ উল্টে যায়।” সকলে হেসে ওঠেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন তার গ্রামাঞ্চলের অনুরূপ একটি ঘটনা । বিজয়কৃষঃ 

শ্রীরামকৃষকে গ্রণাম করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে প্রসন্নমনে আশীর্বাদ করেন, 
“ও শাস্তি, শাস্তি, গ্রশাস্তি হউক তোমার ।, আচার্য বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভক্কের। 

উপাসনার জন্য নীচে যান। এপ্রিকে শ্রীরামরুষ্কে আহারের জন্য অন্দরমহুলে 
নিয়ে যাওয়। হয়। 

কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ উপাপনাস্থলে উপস্থিত হন । কিছুক্ষণের জন্য 

সকলের সঙ্গে একাসনে বসেন। দশ-পনেরে! মিনিট পরে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম 

করে সভাস্থল ত্যাগ করেন। রাত্রি দশট। :উতভীর্ণ। শ্রীরামরুষ্চ দক্ষিণেশ্বরের 
উদ্দেশে যাত্রা করেন। মোজা, গরষ জাম! ও কানঢাক1 টুপি পরেছেন তিনি। 

রাস্তায় হিম লাগতে পারে। ঘোড়ার গাড়ী চলতে থাকে । রামকষ্ণ-মধুভাণ্ডের 

রস সঞ্চিত হয়ে থাকে ভক্তসকলের হৃদয়কুটারে। মণি মল্লিকের গৃহ-আঙ্গিন। 

ভক্তজনের স্বপ্নকল্সে স্থায়ী আসন অধিকার করেছে । উৎ্মবমূতি শ্রীরামকৃষ্ণের 
সামগ্রিক মূল্যায়ন করে শ্রীম'র সঙ্গে সমকণ্ঠে বলতে হয়, "ভক্তি স্ত্রে সাকার 
বাদী, নিরাকারবাদী এক হয; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এক হয়, চারি বর্ণ এক 
হয়। ভক্তিরই জয়। ধন্য শ্রীরামরুষ্ তোমারই জয় 1৮২০ 

অবতারকে বুঝতে “অনুভব হওয়1 চাই --গ্রত্যক্ষ হওয় চাই । অবতারের 

কলমির দলের অস্তভূ্ত বাবুরাম। সহজেই তার প্রত্যক্ষ হয়; জ্ঞান হয়। 

দৈনন্দিন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের পৃত-সাহচর্ধে ,দরদী হিসাবে লীলার রসাম্বাদন 
করেছেন। উৎসবপ্রাঙ্গণে সংকীর্তনানন্দের ভাবোল্লাসের মধ্যে “প্রোজ্ছলভক্তি- 

পটাবৃতবৃত্ত' শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবিড়ভাবে দেখবার বুঝবার স্থবিধ। £পেয়েছেন। 
শিক্ষার্দীক্ষা দিয়ে শ্রীরামরুষ্ণ তাকে গড়ে তুলেছিলেন নৃতন ভাবগজ্ার অন্যতম 
বাহক হিসাবে । ভাবপ্রচারক স্বামী প্রেমানন্দ বলতেন, 'আমি যেখানে যাব 

সেখানে বাহিরে ঠাকুর বসাব না, মানুষের ছাদয়ে বসাব ।' তিনি অগণিত মানুষের 

বিশেষতঃ যুবকদের হাদয়মন্দিরে নৃতন যুগের আদর্শদীপ প্রতিস্থাপিত করেছিলেন, 
রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে মানুষকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন । 

২০ কথামত ১।১৩।৪৯ 

(৯৬) 



লীলাপুরুষ শ্রীরামকষ্চ অপ্রকট হবার পরেও মণি মল্লিক দীর্ঘদিন জীবিত 

ছিলেন । আলমবাজার মঠে থাকাকালীন বাবুরাম তথা প্রেমানন্দের সঙ্গে 
মণি মল্লিকের সাক্ষাৎ হয়েছিল । সাক্ষাৎ হয়েছিল “তটিনী কুটারে”, গঙ্গার ধারে 

মণি মল্লিকের বাগান বাড়ীতে, তার বৈঠকখানা ঘরেতে ৷ সেদিন প্রেমানন্দের 

সঙ্গে মণিবাবুর অনেক কথাবার্তী হয়েছিল । কথাপ্রসঙ্গে মণিবাবু বলোছলেন, 

“আমরা সংসারী লোক-_ ভোগবিলাসে থাকি, আমাদের আবার মুক্তি কোথায় 

হবে? আর আপনার! সাধু-সন্নাঁসী_যেন কামধেন্ু, সামান্য জটেবুড়ি খেয়ে 

অমৃত-ছুধ দিয়ে থাকেন।” মণিবাবু যথার্থই বলেছিলেন প্রেমানন্দ প্রমুখ 

কামধেন্ বর্তমানকালের মানুষের সকল প্রার্থন। মঞ্জুর করতে সমর্থ । রামকৃষ্ণ 
ভাবধার। অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে সকল সমস্য সমাধানে সক্ষম । 

রামকৃষ্৭ 



কীর্তনে নর্ভনে শ্রীয়ামকৃষঃ 

প্রচৈতন্ত, বিদ্ভাপতি, চণীদাস, নরোত্বমদাসের হরিভক্তিরসসিঞ্চিত বঙ্গ- 

দেশ, কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ, রাজ। রামকষ্*,দেওয়ান নন্দকুমারের শক্তিসাধন।র 

গীঠস্থান এই দেশ। এই গীঠস্থানকে সজল! স্থৃফলা করে প্রবাহিত পতিত- 

পাবনী কলকলনাদিনী গঙ্গী। এর পূর্বতীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম। রাণী রাসমণি 

সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জগন্মাতা ভবতারিণীর নবরত্ব মন্দির । পাষাণ- 
মৃতিতে চিন্ময়ী জগন্মামাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন পরমহংস শ্রীরামকু্চ। মানুষের 
সাধ্যাতীত বিচিত্র সাধনভজন করে তিনি অধ্যাত্ববিজ্ঞান পূর্ণায়ত্ত করছেন । 

সাধক পণ্ডিতবর্গ শ্রীরামকষ্ণবপুতে আবিষ্কার করেন খ্রশ্বরিক শক্তির অবতরণ । 

তার মধ্যে কেউ দেখেছেন, “নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্তের আবির্ভাব” কেউ 

বলেছেন, “সাক্ষাৎ কালীর জীবন্ত বিগ্রহ”, কেউ স্ততি করেছেন, “সর্বদেব- 

দেবীন্বরূপ” বলে । একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে সত্বগুণের অশ্রতপুর্ব 
করণ ঘটেছে শ্রীরামক্ষ্ণের মধ্যে। পূর্ণপ্রকাশ, জ্ঞানহর্য ও ভক্তিচন্দ্রে 
সহাবস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের সত্তা দিব্যোজ্জল প্রভায় উদ্ভাসিত। তীর জীবন ও 

বাণীর ভাৎ্পর্য অন্ধাবন ক'রে ইংলগ্ের মোক্ষমূলার তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন 

«একজন যথার্থ মহাত্মা । ফরাসী রোম রোল বললেন, “ঠচৈতন্যতরুর 

একটি কুস্থমিত শাখা”। নয়াশিক্ষিতদের অন্যতম প্রতিনিধি প্রতাপচন্তর 
মজুমদারের চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন, 11 01 5001) [011 0 0106 168115 

01121151015, 01] 0£ 1059 [811 01 0125560 0116517. 

অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজমুখে শুনি £ “এর ভিতর ছুটি আছেন । একটি 

তিনি,_আর একটি ভক্ত হয়ে আছে।:..কারোই বা বোলবো,কেই বা বুঝবে! 
তিনি মানুষ হয়ে, অবতার হুষে ভক্তদের সঙ্গে আসেন । ভক্তেরা তারই সঙ্গে 

আবার চলে যায়-..বাউলের দূল হঠাৎ এলো ১__নাচলে, গান গাইলে, আবার 

হঠাৎ চলে গেল । এলো-_গেলো, কেউ চিনলে না”। তিনি আপনমনে 

গান করেন, “তারে কেউ চিনলি না রে! ওযে পাগলের বেশে ফিরছে 

জীবের ঘরে ঘরে”। অবতারতত্বের অবধারণ কঠিন, কারণ মানুষের যুক্তি- 

(৯৮) 



বিচারের পরিমিতিতে এটা ধরা পড়ে না। এই তত্ব উপমা দিয়ে বোঝান 

যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “অনুভব হওয়] চাই-প্রত্যক্ষ হওয়া চাই”। 

উর্ণনাভ নিজের তৈরী জালের মধ্যে অবস্থান করে । তেমনি “ত্বং ক্রীড়সে 

নিজ-বানিমিত মোহ্জালে, নাট্যে যথা! বিরহতে স্বকৃতে নটো৷ বৈ”।১ স্বরচিত 
নাটকে নাট্যকার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে আনন্দ পান, সকলকে আনন্দ 

বিতরণ করেন, কিন্তু নিজে স্বরূপে থাকেন আবিরুত, তার স্বরূপ থাকে 

অবিস্ত। জগতসংসারে জগন্নাতার লীলাবিলাসও অনুরপ। তার 

শক্তির এশ্ব্যই শ্রীরামকৃষ্ণ । অবতারশেষ্ট শ্রীরামরু্ণ সরবানুস্থ্যত এক্যান্ভূতিতে 
প্রতিষ্ঠিত । জ্ঞান-অজ্ঞানের চৌহদ্দি পেরিয়ে তিনি বিজ্ঞানীর অবস্থায় ভাবমুখে 

খাকেন, কাচা আমি" ত্যাগ করে 'বিগ্ভার আমি “পাকা আমি রাখেন 

রসাস্বাদনের জন্ত, লোককল্যাণের প্রয়োজনে । চির-আনন্দময় বিজ্ঞানীর 

“তাকে চিন্ত। করে অখণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ, আবার মন লয় না হলেও 

লীলাতে মন রেখেও আনন্দ ।”২ অবতারের নরদেহে ভগবৎ-ভাবৈশ্বর্য 

উপছে পড়ে । শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “এ ( দেহ) যেন কাচের লখনের ভিতর 

আলো জলছে”। কীর্তন গান নৃত্য চিত্রাঙ্কন মৃতিগড়ন যাবতীয় শিল্পচর্চার 
মাধ্যমে বিজ্ঞানী যেন “দেহমনের স্দূর পারে হারিয়ে ফেলেন আপনারে ।” 
“তার মধ্যে বিজ্ঞানী ও শিল্পীর যৌথাবস্থান । বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর দর্শন করে-_ 

তাই তে। এরূপ এলান ভাব ।”৩ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শবে সুসজ্জিত জগতমালঞ্ে 

চক্ষু মেলেও দর্শন করেন, আর চক্ষু মুদেও দেখেন যে তিনিই সব হয়েছেন । 

আবার এক অবস্থায় অথণ্ডে মন-বুদ্ধিহার। হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ব 
সম)কৃ বুঝতে না৷ পারলেও তার অসাধারণ জীবন ও কথামৃত রাজধানী 
কলকাতায় আলোড়ন স্থষ্টি করেছিল । 

১৮৩৬ শকাবের শ্রাবণ-পৃণিমা সংখ্যায় “ধর্মপ্রচারক” লিখল £ “মহাত্া 
রামকৃষ্ণ ভগবৎ-সাধন কাননের একটি সুগন্ধি পুষ্প।-..ইনি বনের ফুল বনে 
ফুটিয়াই বনদেবতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছেন । সৌভাগ্যবান পুরুষেরাই 
তাহার সঙ্গ-সৌগন্ধলাভে আনন্দিত হইয়া থাকেন ।..*লোকে যে সময়ে ভবিষ্য- 

জীবনের সাংসারিক উন্নতির জন্য বিগ্ঠালয়ে যত্তপূর্বক অধায়ন করিয়। থাকে, 

১ দেবী ভগবত, ১৭৪২ ২ কথামৃত, ৩৯৩ ৩ কথামত, ৩।৯।২ 
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সে সময়ে রামকষ্* আনন্দময়ীর আনন্দলাভের জন্ত আপনার মনে আপনি 

ভাবিতেন, আপনি গান করিতেন, আপনি নাচিতেন, আপনার ভাবে আপনি 
মাতিয়া৷ বিগলিত হুইতেন।".*সাধক কেবল চন্দন, জবা, গঙ্জাজল, নৈষেদ্ 

দিয়াই মায়ের পূজ! করিতেন না। কিন্ত মন খুলিয়া প্রত্যেক জলবিন্দুর সহিত, 
প্রত্যেক পুষ্পের সহিত, বিহ্দলের সহিত অকপট ভক্তি মাখাইয়। চরণে দান 
করিতেন, রাক্গা' চরণে রাঙ্গা জবার শোভা হইত। ভক্তবৎ্সল ভক্তের 
মনোমন্দিরে নিজের স্থান করিলেন, লীলাময়ী সাধুর পবিত্র হৃদয়ে নৃত্য করিতে 

লাগিলেন ।..রিপুমদমদ্দিনী রঙ্গিনী রুদ্রাণীর নৃত্যতরক্গের সঙ্গে সঙ্গে রামকষেের 
প্রাণমন নাচিয়৷ উঠিল |". ভক্ত বাইরে পাগল হইলেন, অন্তরে অচল অটল 

হইয়। মহামায়ার মহানন্দে ভ্রীড়া করিতে লা।গলেন।.."ইনি পরিচ্ছদে 
পরমহংস নহেন, কিন্ত কার্ষে পরমহংস ৷ আশ্চর্য ইহার ভাব, আশ্চর্য ইহার 
প্রকৃতি; তাহার জীবন একখানি জীবন্ত গ্রন্থবিশেষ, কল্যাণপ্রার্থী মাত্রেরই 
অধ্যয়নের উপযোগী |” 

জনপ্রিয় পত্রিক। “সুলভ সমাচার? ১৮৮১ খ্বা; ৩০শে জুলাই সংখ্যায় প্রকাশ 

করল ঃ «তিনি ছেলের মত সরল এবং ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মত 

করেন, তিনি কখনও হরি বলিয়। ভক্তিতে মত্ত হুইয়! শ্রীচৈতন্তের ন্যায় নৃত্য 

করেন। কখনও মাকালী বলিয়! অত্যন্ত প্রেমে ভগবানকে ডাকিয় শাক্তধর্মের 

আদর্শ কি তাহা দেখান। আবার কখনও কখনও পুরাতন যোগীদের মতন 

নিরাকার ব্রঙ্দেতে নিমগ্ন হইয়! যান ।:..সম্প্রতি তিনি কলিকাতার এক সন্তাস্ত 

ভদ্রলোকের বাটাতে আসিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া উপস্থিত প্রায় সকলকেই 

হরিনামে নৃত্য করাইয়াছিলেন ।” 
শ্বধুমাত্র শ্রীরামকষ্ণজীবনের বৈচিত্র্যই নয়, তাঁকে কেন্দ্র করে যে ভাবতরঙ্গের 

কল্লোল রাজধানী কলিকাতাকে মোহিত করেছিল তার মনোরম চিত্র ফুটে 
উঠেছে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ।  ধির্মমত্ব পত্রিকায় ১৮০১ শকাব্ব ১৬ই 

আশ্বিনের সংবাদে প্রকাশিত হয়, “বিগত ৩১ ভাদ্র বেলঘরিয়াস্থ তপোবনে 

২৫।৩০ জন ব্রাহ্ম সম্মিলিত হুইয়াছিলেন। সেখানে ভক্তিভাজন রামকুণ 
মহাশয়ের শ্ুভাগমন হইয়াছিল । তাহার ঈশ্বর প্রেম ও মত্ত! দেখিয়া সকলে 

মোহিত হুইয়াছিলেন । এমন স্বর্গীয় মধুর ভাব আর কাহার জীবনে দেখা 

যায় না। শ্রীমভ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণে উল্লিখিত হইয়াছে, 
'কচিন্দদস্ত্চ্যুতচিন্তয়! কচিদ্ধসস্তি নন্দস্তি বদস্ত্যলৌকিকাঃ, 
নৃত্যস্তি গায়্ত্যম্ুশীলয়ন্ত)জং ভবস্তিতৃষ্ীং পরমেত্য নিবৃতাঃ) | 

(১০০ ) 



ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিস্তনে কখন রোদন করেন, কখন হাশ্য 
করেন, কখন আনন্দিত হয়েন, কখন অলৌকিক কথ! বলেন, কখন নৃত্য 
করেন, কখন তাঁদের নাম গান করেন, কখনও তাহার গুণকীর্তন করিতে 
করিতে অশ্রু বিসর্জন করে । পরমহংস মহাশয়ের জীবনে এই সকল লক্ষণ 

সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। তিনি সেদিন ঈশ্বরদর্শন ও যোগপ্রেমের গভীর কথা সকল 

বলিতে বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে করিতে কতবার প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছৃসিত 

ও উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কতবার সমাধিমগ্ন হইয়! জড় পুত্তলিকার ন্ায় নিশ্েষ্ট 

ছিলেন, কতবার হাসিয়াছেন, কাদিয়াছেন, নৃত্য করিয়াছেন, স্থুরামত্তের স্তায় 

শিশুর হ্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গভীর গৃঢ় 
আধাত্মিক কথাসকল বলিয়া সকলকে চমংকৃত করিয়াছেন ।” শ্রীমস্ভাগবতে 
উল্লিখিত ঈশ্বরপ্রেমিকের লক্ষণগুলির জীবন্ত সুস্পষ্ট উদাহরণ দেখে ব্রাঙ্গনেতা- 

গণ বিশ্মিত হন, শ্রদ্ধাপ্ুত চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণতি জানান । 
১৩ই কাতিক, ১৮০১ শকাব্দ শারদীয়া পণিম1 | ব্রক্ানন্দ কেশবচন্ত্র বজরা, 

ভাওয়ালিয়া ও ডিঙ্কিতে করে প্রায় আশিজন ব্রাঙ্ধ ভক্তসহ দক্ষিণেশ্বরে 

উপস্থিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মিলনে মধুর ভাবের তুফান ছোটে, 

এর মধ্যে শ্রীরামরুষ্ণের ভাবের বজরা ভক্ত-যাত্রীদের নিয়ে নান রঙ্গেভঙ্গে 

ভবসাগরের পথে অগ্রসর হয়। টাদনীঘাটে কেশবচন্দ্র উপাসনা পরিচালনা 

করেন। প্রার্থনার পর ত্রলোক্যনাখ একটি নবরচিত মাতৃভাবের কীর্তনগান 

পরিবেশন করেন ৷ “তাহাতে পরমহংস মহাশয় আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য 

করিতে থাকেন । পরে তিনি কয়েকটি গান করিয়া সকল লোককে মত্ত করিয়া 

তোলেন । “মধুর হরিনাম নিয়ে রে জীব যদি স্থখে থাকবি আয়” ৷ স্থুমধুর 

স্বরে এই গানটি করিয়া তিনি সকল লোককে মোহিত করেন, তখনকার স্বর্গের 
ছবি বর্ণনা কর! যায় না।” ৪ 

বিভিন্ন গোগ্ঠীতে শ্রীরামরুষ্ণের মাধুর্যমণ্ডিত ভাবযৃত্তির আস্তরধর্ম স্থপরিস্ফ্ট 
হয়ে উঠেছিল ৪ 10150909800 পত্রিকার ৮ই জান্য়ারী-সংখ্যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের মিলনে উৎসারিত রসমাধূর্যের উল্লেখ করে পত্রিকাটি 
লিখেছে, “৬/6 19৬০ 1058119015 10000 ০00 50০1, 0058510205 ৪ 

0000150 0৫ 11175 06৬96101981 2180100319510--2, 10181 2৬০ 01 

280001003 6016617061)6-9০2]176 ০৮০ 006 19016 280151)০9. 

৪ ধর্মতত্ব পত্রিকা 
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আবির্ভাবে কলিকাতা সহরবাসীর একাংশ ভগবতনামে মাতোয়ারা, ভগবস্ভাবে 

তাদের নয়নে প্রেমধারা, বিভিন্ন ভাবরদে সকল মানুষই আত্মহারা । সকলেই 
অন্থুভব করেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ, দুর্বোধ্য সে আকর্ষণ । 

রসনচৌকির একজন পৌ৷ ধরে থাকে অপর একজন সাত ফোকর দিয়ে 

নান! রাগিণী বাজায় । তেমনি শ্রীরামকুষ্জজীবনে যে ভারতীয় মহাসন্গীত 

( 51091)0205 ) উখিত হয়েছিল তার অন্তুনিহিত ধারাটি অধ্যাত্মবিজ্ঞানাশিত 

এবং সেটিকে অবলম্বন করে শ্রীরামরুষ্ের শিল্পসাধন! বিচিত্রভঙ্গীতে উৎসারিত 

হয়েছিল, মানুষ মুগ্ধ হয়েছিল। পঙ্কজের মত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের মূল 

লোকচক্ষুর অন্তরালে, আধ্যাত্মিক! উপলব্ধির গভীরে, কিন্ত সেই উৎস থেকে 

উৎসারিত রসে পরিপুষ্ট তার জীবনলত৷ পত্র-পুষ্প, কোরক-কিশলয়ের 

শোভা ও সৌরভ বিস্তার করেছিল; চিত্রশিল্প, চারু ও কারুকলা, 

সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্য প্রভৃতি শিল্পের বিচিত্র স্থ্ষমা তার সমগ্র জীবনকে 

পরিব্যাপ্ত করেছিল। অধ্যাত্ম প্রাণরসন। থেকে উৎসারিত তার শিল্পচেতন। 

প্রসারিত হয়েছিল তার মধুর. কঠন্বরে, মনোহর দেহসঞ্চালনে, মনোমোহনকারী 

অভিনয়-পটুতাঁয়। সামগ্রিক বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন একটি অন্পম 
শিল্পকৃতি) শিল্পের স্মিত গঠন ছন্দ-শৃঙ্খলার বাধনে পড়েও অপরিমিত 

বিচিত্র আনন্ফাগ চারিদিকে বিতরণ করেছে। তীর পূর্ণায়ত শিল্পীসত্ত 

গানে, সঙ্কীর্তনে, নৃত্য-নাট্যে, পটচিত্রণে, যৃতিগড়নে যে-নৈপুণ্যের সাক্ষী 
রেখেছে তা প্রকরণগত বা টেকনিকাল পরিমীপে কখনও কোথাও সীমিত 

হলেও মূল রসসঞ্চরণে অমিত অসীম। আমরা এতরেয় ব্রাহ্মণে শুনি, “আত্ম 

সংস্কৃতির্বাব শিল্লানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে ।” শিল্প 
ও সংস্কৃতির সাযুজ্য রামকুষ্জজীবনে স্বাভাবিকভাবে পল্পবিত হয়েছিল, 
মনোরম জীবন-ধশ্বর্ষের মাধুর্যে সকলকে আনন্দরসে রসাঁয়িত করেছিল । 
গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, “পরমহংসদেব বলিতেন, যাহার শিল্প- 
রসবোধ নাই_সে কোমল ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে পৌছতে পারে না।” € 

অধ্যাত্মন্থধাসঞ্জাত শ্রীরামকৃষ্ণের সুন্ম শিল্পবোধ আত্মপ্রকাশ করেছিল রূপে- 

৫ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী £ ম্বামী বিবেকানন্দ ও উনবিংশ শতকের, 

বাঙ্গালা, পৃঃ ৩৩৪. 
| (১০২) 



রঙে স্থরে-বাণীতে নৃত্যে । তার শিল্পপুরিত জীবনের শিল্পচেতন। কিন্তু তার 
ধর্চেতনার পরিপূরক । এই শিল্পচেতন দেশ-কালের সীমানা পার হয়ে 
বিরাটের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল, ভূমি থেকে ভূমাশ্রয়ী হয়েছিল । 

জাহানাবাদের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকে শ্রীরামকৃষের 

বাল্য ও ঠৈশোর। পলীবাংলার ন্সিপ্ধ মনোরম পরিবেশে সদানন্দ বালক 

সহজাত শিল্পবোধকে বিকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সহজেই । রামযাত্রা, 
কৃষ্ণযাত্রা, রামরসায়ন, চণ্ডীর গান, হরিকথা ইত্যাদি ছাড়াও গ্রামের তিন দল 

যাত্রা, একদল বাউল, ছু'একদল কবি, বালকশিল্পীকে লোকসংস্কৃতির রসাস্বাদন 

ও সঞ্চয়নে সাহায্য করেছিল। তাঁর খেলাধূলার সাথী যুগী, কামার, জেলে 

মাল৷ সকলের সঙ্গে তিনি সরলপ্রণে মিশেছিলেন। তার" অকপট ভালবাসার 

চন্দ্রীতপতলে ও সদচরণের প্রাঙ্গণে গ্রামের উচ্চাবচ সকল জাতের ও সকল 

বয়সের মানুষ স্থান পেয়েছিল । আবাল্য বিভিন্ধরনের মানুষের সাহচর্ষের 

ফলে তিনি সহজেই গণচেতনার অন্দরমহলে অনুপ্রবেশ করেছিলেন । ফলে 

কি তীর ধর্মজজীবন, কি শিল্পসাধন, তার যাবতীয় কার্ধকলাপ ছিল প্রীতি ও 

সহানুভূতি মাখানো এবং জগতের কল্যাণাভিমুখীন। সাহিতিক রোম 
রোলার ভাবনার সঙ্গে মিল রেখে বলতে হয় প্রোটিয়াসের মত শ্রীরামকৃষ্ণের 
আত্মা যখন যা দেখত কল্পনা করত তাই মুহুর্তে নিজের মধ্যে রূপায়িত হত। 

শিল্প ও প্রেমের চিহ্ন এই রূপগ্রহণের শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল অপরিমিত, এই 
শক্তির সাহাযো তিনি আশৈশব বিশ্বের সকল মানুষের অন্তনে প্রবেশ করতে 

সমর্থ হয়েছিলেন, বিশ্বের সকল সত্তাকে আপনার করে নিতে পেরেছিলেন । 

বাল্যকালের স্মৃতিচারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলোছলেন, “ছেলেবেলায় তার 

আবির্ভাব হয়েছিল, দশ-এগার বছরের সময়, বিশালাক্ষী দেখতে গিয়ে "মাঠের 
উপর কি দেখলাম । "সেইদিন থেকে আরেকরকম হয়ে গেলাম । নিজের 

ভিতর আর একজনকে দেখতে লাগলাম ।” লোকবুদ্ধির অতীত পথ ও 
পদ্ধতিতে বালকের অধ্যাআ্বজীবনের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি হতে থাকে, এবং তার অঙ্গ- 

রূপে তুর শির্লচেকন। সঙ্গীত চিত্র নৃতানাটট্যের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। 
আঙ্গিক, ভাবসম্পর্ম, গভীরতা ও কলাসৌন্র্যের সমাবেশে তার অধ্যাত্মবিজ্ঞান- 
সাধনার পরিমণ্ডল বিচিত্র আনন্দরসে পরিপূর্ণ হয়েছিল 

বিছ্য। বৃংহণনাম্? বৃংহণ অর্থাৎ পুিকারকদের মধ্যে বিদ্যা! শ্রেষ্ঠ । বিদ্যা 

বিদ্যার্থার পু্ীবিধান করে। পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার যৌথ-চর্চা ও চর্যা 
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বালক শ্রীরামকুষ্ণের জীবন পরিন্ষ,ট। গ্রামের পাঠশালায় পুঁথিপাতার পাঠরে 
চাইতে বেশী আদরণীয় ছিল যাত্রা, গান, নাচ ইত্যাদির অন্ণীলন | পাঠশালায় 
গুরুমহাশয়ের আদেশে শিশুশিল্পী গদাধর | 

আপনি করেন গান মুখে বাছ্য বাজে । 

ছুই হাতে দেন তাল পদদ্বয় নাচে ॥ 
গীতবাগ্-নৃত্য তার অতি পরিপাটি । 

মাঝে মাঝে সং দেওয়! কিছু নাহি ত্রুটি ॥ 
পাঠশাল! হৈল ঠিক রঙ্রশাল। মত। 
নিতাপ্রায় গদায়ের যাত্রা তথা হত ॥৬ 

কিশোর গদাধর লোকালয়ের ভীড় এড়িয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে মিলিত হতেন 

গোঁঠে, মানিকরাজার আমবাগানে । সেখানে সাথীদের নিয়ে কিশোরশিন্পী 

মাথ,র' গান করতেন | 

অতি-পুলকিত অঙ্গ গদাই আনন্দে । 
কাহারে করেন সাথী কৈলা কারে বৃন্দ ॥ 
আপনি হৈল নিজে রাই-কমলিনী | 
বিদগ্ধ বিরহগান ধরিল তখনি ॥৭ 

তার গ্রামজীবনের স্বতিচয়ন করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, “ওদেশে 
ছেলেবেলায় আমায় পুরুষ ,মেয়ে সকলে ভালবাসত । আমার গান শুনত। 

আবার লোকদের নকল করতে পারতুম, সেইসব দেখত ও শুনত।-..চিত্র বেশ 
আকতে পারতুম; আর ছোট ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম।.''কোনখানে 
রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তা বসে বসে শুনতুম ।...তাদের কথা, স্থুর 
নকল করতুম।-..আমি এসব গান ছেলেবেলায় খুব গাইতামী এক এক 
যাত্রায় সমস্ত পাল! গেয়ে দিতে পারতাম | কেউ কেউ বলত আমি কালীয়- 

দমন ৮ যাত্রার দলে ছিলাম 1৯ এই তথ্যেরই যেন আবৃত্তি করেছেন স্বামী 
সারদানন্দ, তিনি লিখেছেন, “প্রতিমাগঠন, দেবচিত্রার্দিলিখন, অপরের 

৬ অক্ষয়কুমার সেন : শ্রীশ্রীরামক্ক্পু থি, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ১৮ 

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপু থি, পৃঃ ১৪ 

৮ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যাত্রাকে সাধারণভাবে এই নামে অভিহিত কর! 
হত। 

৯ কথাম্বত, ৫1৬1২ 
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হাবভাব অনুকরণ, সঙ্গীত, সংকীর্তন, রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত দি 

শান্ত্র শ্রবণ করিয়া আয়ত্তীকরণ এবং প্রারুতিক সৌন্দর্যের গভীর অনুভবে 

এ বালকের বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত।”১০ 
কৈশোর-উত্তীর্ণকালেও গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতি তার আকর্ষণ বাড়ে বই কমে 

না। তার অতুলনীয় মধুর সঙ্গীত আহিরাঁটোলার নাখেরবাগান, কামারপুকুর 
ও দক্ষিণেশ্বরের সকল মানুষের নিকট ছিল আকর্ষণীয় । তার বিয়ের আট-নয় 

মাস পরে নববধ্বাগমন” উপলক্ষে শ্রীরাম উপস্থিত হয়েছিলেন জয়রাম- 

বাটাতে। তিনি নিজমুখে বলেছেন, *শ্বশুরবাড়ী গেলাম । সেখানে খুব 
সঙ্কীতন | নফর, দিগম্বর বাড়য্যের বাপ এরা সব এলো! | খুব সঙ্কীর্তন।” 
অনুরূপভাবে তার সাধনকালে শ্রীরাধিকা ও বুন্দার ভূমিকায় ভেকধারণ, গীত 

ও নৃত্য চর্চা তার শিল্পান্থরাগের ও কল।-নৈপুণ্যের পরিচায়ক । এই প্রসঙ্গে 

আমরা ন্মরণ করব, তার স্বমুখে কথিত একটি রসাল অভিজ্ঞতা । তিনি 
বলেছেন, “আমিএকজন কীর্তনীয়াকে মেয়ে-কীর্তনীর ঢঙ, সব দেখিয়েছিলাম | 

সে বললে, আপনার এ-পব ঠিক ঠিক।” শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্মুখী শিরনকলার 

চর্চার মধ্যে বিচ্ছ,রিত হ'ত তাঁর অধ্যাত্মজীবনের এশখবর্য। তার যাবতীয় 
শিল্পসাধনার ও কার্যকলাপের ফাক দিয়ে তার ত্রমশঃ-প্রকাশিত দিব্জীবনের 
ধশবর্যই উকিঝুঁকি মারত। সেইকারণেই বোধ করি তার শিল্পসাধনা একটি 

অশ্রুতপূর্ব সৌন্দয-মাধুর্য স্থট্টি করেছিল । 
ভারতীয় ললিতক্লার সঙ্গে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের যে গৃঢ় সম্প”, তা বিবিধ 

মাধমে রঙ্গে ভঙ্গে প্রকটিত হয়েছে শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের মধো | শিল্পী তার 
উপলব্ধ অখগুসত্তার অনন্তবৈচিত্র্রকে নবনবরূপে আম্বাদন করতে চান। 

সঙ্গীত নৃত্যনাট্য প্রভৃতি তার কাছে অবঘর বিনোদনের উপাদানমাত্র নয়, 

তার আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গীভূত। শিল্পকুশলী অধ্াস্মবিজ্ঞানী শ্রীরামরুষ্ণের 

মন শিল্পকলার সসীমরূপ ও ভানের আঙ্গিনা অতিক্রম করে অসীমের অভিমুখে 
ধাবিত। ফলে শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাকৃত আচার-আচরণের আড়াল ভেদ 
করে অলৌকিক বিগ্যার এশবর্য উদ্ঘাটিত হত বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে । রসযোদ্ধ 
শ্রীরামকৃষ্ণের যাবতীয় শিল্পভাবনা ভগবতাভিমুখীন, কিন্তু যেখানেই দেখেছেন 
রসাভাব বা অসঙ্গতি বা কৃত্রিমত। সেখানে তিনি কৌতুক করেছেন। 

বিজ্ঞানী রামকৃষ্ণের উপলন্ধিতে 'আনন্দাদ্ধ্যেব খবিমানি ভূতানি জায়স্তে। 
সপ 

১* স্বামী সারদানন্দ, শ্রীপ্রীরা মরুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, পৃঃ ৩২১ 
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আনন্দেন জাতানি জীবস্তি। আনন্দং প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি । আনন্দচৈতন্তই 

চরার বিশ্বে অনুস্থ্যত। এই বিশ্বমালঞ্জের আনন্দমলয়ের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ 

একটি স্থন্দর দোলায়মান স্বর্ণলতা। তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করেন “একস্তথ! 

সর্বভৃতাস্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপ বহিশ্চ” । তিনি নিজমুখে বলেন, “যেন 

অসংখ্য জলের ভূড়ভুড়ি__জলের বিশ্ব। আমর দেখছি যেন অসংখ্য বড়ি 

বড়ি।..নানাফুল পাপড়ি থাক থাক তাও দেখেছি !-__ছোট' বিশ্ব, বড় 

বিশ্ব” 1১১ সমরস চৈতন্যে জারিত বিশ্বতৃুবন আর তার মাঝখানে সর্বানন্দী 

শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্প্থট্টিতে মেতে উঠেছেন । 

শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভূমিক! লক্ষ্মণীয় তার সুক্ষ রসাস্বাদনের মধোও। 

একজন অভিনেতার নিকটে তিনি মস্তব্য করেন, “তোমার অভিনয়টি বেশ 

হয়েছে । কেউ যদি গাইতে, বাজাতে, নাচতে কি কোন একটি বিদ্যাতে ভাল 

হয়, সে যদ্দি চেষ্ট! করে শীঘ্রই ঈশ্বরলাভ করবে” । বিদ্যাস্থন্দর যাত্রায় শিল্পের 
কলাকৌশলের সঙ্গে অন্তনিহিত ভাবের সামঞ্জস্য দেখে তিনি মন্তব্য করেন, 
“দেখলাম-_তাঁল মান গান বেশ। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন যে নারায়ণই 

এই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধারণ করে যাত্র৷ করছেন” । ট্টারে চৈতন্তলীল! দেখে 
শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য, “আসল নকল এক দেখলাম” খুবই তাৎ্পর্যবহ । ঠচতন্ত- 

লীলার “কেশব কুরু করুণ! দীনে-*.“গানটি শুনে তিনি গিরিশচন্দ্রকে বলেন, 

গান ও অন্ঠান্ত গানের সহকারী বাগ শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “আহা কি গান! 

_কেমন বেহালা !-_কেমন বাজনা 1” আবার তাদের এঁক্যতান বাজন! শুনে 

বলছেন, “বা ! কি চমৎকার 1” মহানট গ্রিরিশচন্দ্র যাত্রা-খিয়েটার সব ত্যাগ 

করতে চাইলেন একবার । শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে নিবৃত্ত করে বলেন, “না না ও 

থাঁক_-ওতে লোকশিক্ষ। হবে|” তার অনবদ্য উদাহরণ দিয়ে বলেন, “না গো 

কর্ম ভালো। জমি পাট করা হলে যা রুইবে তাই জন্মাবে”। সে-দৃষ্টিভঙ্গী 

থেকে তিনি নীলক্কে বলেন, “তোমায় সংসারে রেখেছেন পাচজনের জন্য । 

অষ্টপাশ। তা সবযায় না । দু-একটা পাঁশ রেখে দেন_লোকশিক্ষার জন্য । 

তুমি এই যাত্রাটি করছো, তোমার ভক্তি দেখে কতলোকের উপকার হচ্ছে”। 

রসযোদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে যাবতীয় শিল্পকার্য ভগবতভাবান্ুরপ্িত। তিনি 
নিপুণ আহ্গুলের মোহনম্পর্ণে দেবদেবীর মুতি গড়েছেন, তুলির টানে রূপ- 

১১ কথাম্বৃতঃ ৪1৮1১ 
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অরূপের মধ্যে মায়াজ।ল স্থষ্টি করেছেন, নাট্যভাবসমৃদ্ধ গীতিকাব্যস্থলভ কীর্তন- 
গানে ও সংকীর্তনের নৃত্যে আনন্দলোক স্থষ্টি করেহেন। 

যাত্রা, কথকতা প্রভৃতির প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষপগ্রীতির একটি কারণ, 
এসকলের মাধ্যমে সম্ভব হয় জনগণের সঙ্গে একাত্মতালাভ | রঙ্গমঞ্চের আসরে 

জনসমাগম দেখে রসিক শ্রীরামকষ্খ বলেন, “অনেক লোক একসঙ্গে দেখলে 

উদ্দীপনা হয় । তখন ঠিক দেখতে পাই তিনিই সব হয়েছেন |” 

যেন দিগদ্দিগন্তব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে, রহশ্যঘন তার রূপ, দুর্বোধ্য তার 
স্বরূপ । সম্মুখে অজ্ঞান অবিদ্যার পাচিল, সেকারণে মাঠ দেখা যাচ্ছে না, 
একাধারে শিল্পী ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একটি ফোকর, তার ভিতর 

দিয়ে সব দেখা যায়, দিগদ্দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের রহম সহজে উদযাটিত হয় । 

শ্রীরামকৃষ্ণের বহুবিধ শিল্পসাধনার মধ্যে কীর্তন ও নর্তনে তার তৃমিকা এই 

দরিগদর্শনের পক্ষে বোধ করি সর্বোত্তম | কীর্তনে ভাবস্থ সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের 

মন একখণ্ড শিলার সমু্রে পতনের মত অমৃতচৈতন্যে একাত্ম হয়ে যায়। 

শান্্কার বলেন, “যজজ্ঞাত্বা মত্তে! ভবতি স্তব্ধ! ভবতি আত্মরামো! ভবতি |” 

দিব্য আনন্দোচ্ছাস যখন দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিব্যাণ্ত হতে থাকে, সেসময়ে 

তাকে দেখে উপলব্ধি হয় রোম? রোলার উক্তির তাৎপর্য £ “দিব্য নগরছূর্গের 
সকল দিকই রামরুষ্চ জয় করিলেন। এবং ষিনি ভগবানকে জয় করেন, তিনি 

ভগবত প্রকৃতির অংশও গ্রহণ করেন ।” ১২ কিন্তু ভক্তের দৃষ্টিতে জগং-রঙ্গমঞ্চে 

তার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ লীলাবিলাস বৈ ত নয় । 

ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন জনপ্রিয় সাধনাঙ্গ | নারদ বলেন, 'অব্যবৃত ভজনাত্” 

_ নিরবচ্ছিন্ন ভগবানের ভজনাদ্বারা পরাভক্তিলাভ হয়। তিনি আরও 

বলেন, «লোকোহপি ভগবদগ্রণশ্রবণকীর্তনাৎ্”, অর্থাৎ সংসারে থেকেও 

ভগবানের গুণশ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা ভক্তিলাভ হয়। অনন্যচিত্ত সাধকের 

নামামৃত-সাঁধনের ফল সম্বন্ধে ৫5তন্তচরিতাম্ৃত বলেন, “নামের ফলে কৃষ্ণপদে 

মন উপজয় 1” ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্মা, কখনও না৷ কখনও এর ফল 

হবেই হবে। প্রায়োগিক শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু সাবধান করে বলেছেন, নামের 

খুব মাহাত্ম্য আছে বটে, তবে অনুরাগ না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্ প্রাণ 

ব্যাকুল হওয়া দূরকার |” যেখানে ঈশ্বরের আস্তরিক কথা হয়, ব্যাকুলতার 

১২ রোর্ম1 রোল1: রামকুষ্ণের জীবন, অন্বাদক খষি দাস, ৩য় সং 

পৃঃ ৩৩ 

(১০৭) 



সঙ্গে নাম হয়, সেখানে ঈশ্বরাবিভাব হয় । শ্রীরুষ্ণও অঙ্গীকার করেছেন ভক্তবর 

নারদের নিকট “মন্বাম গায়তি যত্র তত্র তিষ্ঠামি নারদ 1” 
কীর্তন বাঙ্গালার নিজন্ব সম্পদ । দনামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু 

কীর্তনম্।৮ উচ্চভাষণ সম্যক তাল ও যোগ্য রাগরাগিণী সমন্বিত হুবে। 
কীর্তন দুই প্রকার : নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন। নামকীর্তনে শ্রীভগবানের 

নাম ও কপার বিবৃতি, আর লীলাকীর্তনে হরির রূপ গুণ ও ক্রিয়াকলাপের 

প্রাধান্ | যখাযথ তাল প্রয়োগ, বিশ্তদ্ধ স্থুর ও বিবিধ রাগরাগিণীর দ্বারা গ্রথিত 

বাণীসমূহের প্রশ্রবণ। কীর্তন ভাবপ্রধান সঙ্গীত। ভগবত ধ্যান-ধারণাই তার 
মুখ্য লক্ষ্য । 

সপার্ধদ শ্রীচৈতন্ত নামসংকীর্তনের প্রবর্তন করেন। বিপুল ও দুর্মম তার 

প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “চৈতন্টের আবিতাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম 

যে হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শান্ত্রছাড়। ব্যাপার | তাহাতে মানুষের মুক্তি 
পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল ।.."বাধন 

ভাঙ্গিল-_সেই বীধন বস্ততঃ প্রলয় নহে, তাহ! স্থগ্টির উদ্যম ।...তখন সংগীত 

এমন সকল স্থুর খু'জিতে লাগিল যাহা হৃদয়াবেগের বিশেষস্বগুলিকে প্রকাশ 

করে, রাগরাগিণীর সাধারণ. রূপগুলিকে নয়” ।১৩ ভাবের রসের দিকেই 
কীর্তনের ঝৌক, রাগরাগিণীর রূপ-প্রকাশের দিকে মন নাই। কীর্তনে 

জীবনের রসলীল:র সঙ্গে সংগীতের রসলীল! ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত। প্রকৃতপক্ষে 

এখানে স্থুর ও ভাবের মধ্যে মনোহর অর্ধনারীশ্বর-যোগঘটেছে | 

বিভিন্ন রাগরাগিণীতে নান! ছন্দে তালে কীর্তন গাওর! হয়। জঙ্গে বাজে 

খোল করতাল বাঁশি কাসির ঘণ্টা। কখনও ভক্ত কখনও বিলম্বিত লয়ে 

সংকীর্তনের স্থর যুদার! উত্তীর্ণ হয়ে তারায় ছুটে যায়। গানের বাণী ও স্থুরের 
ভাবে উদ্ধোধিত গায়ক ও শ্রোতা নৃত্যে মেতে ওঠেন । স্থক্ রসের বিহ্যান ও 

স্থরলয়ের সঙ্গতি কীর্তনকে করে শ্রুতিমধুর। রসছুষ্টি-মুক্ত সুক্ঠ স্থরজ্ঞ ও 

তালমানযুক্ত সঙ্গীতজ্ঞ রসের বিভাব, অন্থভাব, সঞ্চারিভাব আদি ভ্রম অনুসরণ 
করে কীর্তনকে নিখুত করেন, তার পু্সাধন করেন। 

কীর্তনের পাঁচটি অঙ্গ | যথা কথা, দোহা, আখর, তুক ও ছুট ।১৪ এর 

১৩ রবীন্দ্ররচনাবলী, শতবাষিকী সংস্করণ, ১৪ খণ্ড, পৃঃ ৮৯৭ 

১৪ হরেকুফণ মুখোপাধ্যায় £ বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, সাহিত্য" 
সংসদ, পৃঃ ৮৪ 

(১০৮) 



মধ্যে কীর্তনরসাম্াদনের প্রধান সহায় আখর। মূল গায়েন প্রয়োজনমত 
অলঙ্কার বা আখর ( অক্ষর) জুড়ে দেন? উদ্দেশ্ঠ গীতার্থ বিস্তার করা, রচয়িতার 

গৃঢ়ভাব স্থরের রসধারায় সিঞ্চিত করে পরিবেশন করা। গায়কের কবিত্বশক্তি 
ও ন্থুরতালের নৈপুণ্য সময় সময় মূল পদাবলী অপেক্ষা আখরকে অধিকতর 
শ্রুতিমধুর করে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে, কীর্তনের আখর কথার তান। আখর 
শুধুমাত্র পদের ব্যাখ্যান নয়, পদে অনুক্ত কথাও আখরে প্রকাশ পায়। সেদিক 

হতে আখর হচ্ছে পদের ব্যঞ্জন| | 

ছদ্ম নানাবৈচিত্র্যে মুক্লিত, তাল নানারঙ্গে প্রকাশিত | কীর্তনে বিলম্বিত 
লয়ের সাহায্যে গায়ক শ্রোতার মনের পর্দায় দীর্ঘসময় ধরে বিষয়বস্তটি 

উপস্থাপিত করেন | বাদ্য ক্রমে বিস্তারলাভ ক'রে গানের পারিপাট" বিধান 

করে। সেইসঙ্গে ভাবের আবেগ গায়ক ও শ্রোতার অন্বপ্রত্যঙ্গ মনে(রম ভঙ্গীতে 

ছন্দায়িত করে। ভাব ও রূপ সমন্বিত হয়ে রসমাধূর্য স্থষ্টি করে । কীর্তনের প্রাণ- 
রসকে একই সঙ্গে সঙ্গীতে ও নৃত্যে বিকশিত করার আকাক্জা থেকেই কীর্তন- 

নর্তনের উদ্তভব। স্থুর-তাল-ব্যঞ্জনায় স্সমন্থিত কীর্তন-নর্তন বাংলার 

সংস্কৃতির গর্বের ধন । 

শ্রীরামকৃষ্ণের নান্দনিক অন্ৃভূতি ও সৃষ্টি অনন্থম্থতন্্র হলেও কীর্তন ও নর্তন 
সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল দেশীয় এতিহ্থান্থগ। স্বামী বিবেকানন্দ 
সঙ্গীতজ্ঞ | তিনি বলতেন, “ঞ্পদ, খেয়াল প্রভৃতিতে বিজ্ঞান রহিয়াছে, কিন্ত 

সত্যকার সঙ্গীত আছে কীর্তনে__মাথংর, বিরহ প্রভৃতি রচনাবলীতে।” তিনিই 

অন্তত্র বলেছেন, “আমাদের দেশে যথার্থ সঙ্গীত কেবল ঞ্রুপদ ৬ কীর্তনে আছে, 

আর সব ইসলামী ছন্দে গঠিত হইয়! বিকৃত হইয়। গিয়াছে”। সেই স্বামী 
বিবেকানন্দ (পুর্বে নয়েন্দ্রনাথ ) একদিন তাচ্ছিলা করে মন্তব্য করেছিলেন, 

*কীর্তনে তাল১৫ সম্ এসব নাই--তাই অত 707018-_লোকে ভালবাসে” । 
এই মন্তব্য শুনে প্রতিবাদ করেন দিব্যশক্তিসম্পন্ন কীতন গায়ক শ্রীরামকৃষ্ণ । 

তিনি বলেন, “সে কি বললি ! করুণ বলে তাই অত--লোকে ভালবাসে” ১৬ 

১৫ কীর্তনে তালের সংখা ১০৮ প্রকার । এই সকল তাল ছোট, মধ্যম 

ও বড় ভেদে নানাপ্রকার হয়। দ্রুত ও বিলম্বিত ভেদই এই প্রকার- 

ভেদের হেতু । (খগেন্্রনাথ মিত্রঃ কীর্তন, বিশ্বভারতী, 
পৃঃ ৫৫-৫৬ ) 

১৬ কথামত, ৪।১৭।১ 

( ১০৯ ) 



বন্ুশাখায় প্রসারিত জনসংগীতের মধ্যে কীর্তন গানের রয়েছে একটি বিশিষ্ট 

সবাঁন। বানর স্বাভাবিক টান করুণাত্মক রস। তাকে আশ্রয় ক'রে কীর্তন 
বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করেছে । কীর্তনের ভাবরূপসী করুণ-রসের রত্বমাল! গলায় 
প্লারণ ক'রে বাঙ্গালীর চিত্তকে আকর্ষণ করেছে । 

কলিতে নারদীয় ভক্তি। সহজ পথ, সরল তার প্রস্ততি। ভক্তির বহিরঙ্ক 

ও অন্তরঙ্গ সাধনার কথা শ্রীরামকুষ্খ বলেছিলেন গিরিশচন্দ্রকে“ভক্তির মানে কি 

--না কায়মনোবাক্যে তার ভজনা। কায়__অর্থাৎ হাতের দ্বার! তার পুজা ও 
সেব।) পায়ে তার স্থানে যাওয়া ; কানে তীর ভাগবত শোনা, নাম-গুণ-কীর্তন 

শোন? ; চক্ষে তার বিগ্রহ দর্শন । মন-_অর্থাৎ সর্বদ1 তার ধ্যানচিস্তা করা, 

তার লীলা স্মরণ-মনন করা । বাক্য অর্থাৎ তার স্তব-স্তুতি, তার নাম-গুণ- 

কীর্তন, এইসব করা” । ণবেধী ভক্তি-সাধনের অঙ্গ শ্রীভগবানের নাম-গুগ- 

কীর্তন, রাগাত্মিকা ভক্তির সিদ্ধ অবস্থাতেও নাম-মাহাত্ম্য একটি সহচর, কারণ 

“তিনি আর তার নাম তফাৎ নয়” |৮১৭ 

শ্রীরামকৃষ্ণের মন শুকৃনে! দেশলাইয়ের মত। সামান্য উদ্দীপনেই আগুন 

লে ওঠে । মধুর কে ভাবস্থরতাললয় সমন্থিত কীর্তন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমুদ্রে 
উত্তাল-তরঙ্গ সৃষ্টি করে। দক্ষ সীতার শ্রীরামকৃষ্ণ সচ্চিদানন্ব-সাগরে সীতরে 

চলেন, ভাসেন, ডোবেন-__আবার সাগরপারে ফিরে গিয়ে তৃষিত ভক্তগণকে 

প্রেমযমুনার প্রেমবারি অঞ্জলি ভরে বিতরণ করেন । প্রত্যক্ষদর্শী কালীপ্রসাদ 

(পরে স্বামী অভেদানন্দ ) স্মৃতিচয়ন করেছেন, “কখনও তিনি ভাবাবেশে 

হাসিতেন, কখনও কাদিতেন ও নাচিতেন এবং কখনও ব৷ সমাধিস্থ হয়! 

থাকিতেন। আবার কখনও ব। ষধুরকণ্ঠে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, প্রভৃতি 

সাধকগণের গান করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। কখনও কখনও 

তিনি রাধারুষ্ণের বুন্দাবনলীল৷ কীর্তন করিতেন । কখনও বিদ্যাপতি- 

চত্তীদীস প্রভৃতি বৈষ্ণব-মহাজনরচিত পদাবলী গান করিতেন এবং আপন- 

ভাবে মাতোয়ারা হইয়া নৃতন নৃতন আখর দিতেন। কখনও বা পরমবৈষ্ণব 

তুলসীদাস যেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন সেইবূপে রামসীতার লীলা বর্ণন! 

করিতে করিতে ভাবাবেগে পরমানন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাইতেন”।১৮ 

কীর্তন ও নর্তন অস্থাঙ্থীভাবে পরস্পর যুক্ত ও সমৃদ্ধ। কীর্তনের বৈশিষ্ট্য 

১৭ কথামত, ৩।১১।৩ 
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সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে দিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন, *ওর 
( কীর্তন সঙ্গীতের ) মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে 
সে আর কোনো সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি ন11”১৯ 
ছন্দোময় দেহে প্রাণের আন্দে'লন ছাড়াও ভাবের আন্দে,লনের যেভাবে 

্কতি ঘটে তাতেই উদ্ভূত হয় কীর্তনাশ্রিত রসমাধূর্য। 
কীর্তনের লক্ষ্যাভিমুখীন ছন্দোবদ্ধ, নিয়স্ধ্িত ও সুদৃশ্য অঙ্কপঞ্চালনের 

সমাবেশে উদ্ভূত হয় নৃত্য বা ভাননৃত্ত। নৃতা ও বৃত্ত ছুটিরই যূলধাতৃ নৃতি। 
'নবতি'র অর্থ গাত্রনিক্ষেপ। নৃত্তের বিশেষ বিশেষরূপ ও গতির বিচিত্র সমাবেশ 

মান্থষের মনকে সহজে ও বিশেষভাবে রঞ্জিত করে। প্বাক্য ও অঙ্কাভরণের 

স্থকুমারতা, গীতনৃত্য বিষয়ে উল্লাদ ও শৃঙ্গাররসের প্রাধান্ত” এই তিনের 
সমাবেশে কৌশিকী বৃত্তি। ভরত ও শার্দদেবের মতে সঙ্গীতে চারিটি বৃত্তির 
মধ্যে কৌশিক বৃত্তিই শ্রেষ্ট | একে অবলম্বন করেই কীর্তন ও পদাবলীসযৃহ্র 
সমৃদ্ধি। সংকীর্তন প্রথমাবস্থায় গীতপ্রধান | বাদ্য করে গীতকে অনুসরণ, ক্রমে 

নৃত্য করে বাগ্যকে। অগ্রগতির সঙ্গে সংকীর্তনে নৃতা প্রাধান্য পায়, গীত ও 

বাদ্য তাকে অন্ুলরণ করে। গীতবাদ্য ও নৃত্যের স্ুষ্ঠু সমন্বয় কীর্তনের সৌন্দর্য 
ও ভাবব্যঞ্জনায় চরম মাধুর্য স্থপ্টি করে। কীর্তনের ভাবগরিমা, রচনালালিতা, 
রসব্যাপ্তি ও সৌন্দর্যন্্টির নৈপুণা শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যগীতনাট্যে স্থপরিব্যাণ্ত। 

শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পভাবনার ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তার সকল আয়াস- 

প্রয়াসের মূল-উৎস অধ্যাত্মশক্তিকুণ্ড। প্রত্যক্ষদর্শী গঙ্গাধর (পরে স্বামী 
অখগ্ডানন্দ ) আমাদের উপহার দিয়েছেন একটি মধুর স্বৃতিখণ্ড , তিনি একদিন 

দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে তার বিছানায় বসে মধুরকণ্ে গোবিন্দ অধিকারীর 
“বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের--রাই আমাদের, আমরা রাই-এর” 
কীর্তনটি গাইছেন কীর্তনটি রঙ্গে-ভক্ষে সম্পূর্ণ করতে করতে অজন্ন অশ্রধারায় 
তার বক্ষ প্লাবিত হ'ল এবং তিনি সমাধিমগ্র হয়ে গেলেন। এ কীর্তন 

কতরকমেই না তিনি গাইলেন! সমস্ত বিকালটা কীর্তনেই কেটে গেল। 
জীবনে এরূপ “অদ্ভূত ব্যাপার” তিনি আর দেখেন নি ২০ 

নামকীতনে ভাবের সঞ্চার ও গভীরতাই কাম্য । কাব্যগ্ুণ ও স্থরমাধূরয 

১৯ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ঃ সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ, নবভারত পাবলিশার্স, 
পৃ ৬৮ 
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সমস্থিত হয় কীর্তনে। নামমাহাত্য্যের কীর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্লাস্তি ছিল না। 

তিনি বলতেন, “সর্বদাই তার নামগুণ কীর্তন দরকার। ব্যাকুল হয়ে গান 
গাইলে ঈশ্বরদর্শন হয়। গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ঈশ্বরের নাম কর্তে লজ্জা 
ভয় ত্যাগ করতে হয়। যার! হরি নামে মত্ত হয়ে নৃত্যগীত করতে পারবে না, 

তাদের কোন কালে হবে ন11-..ঈশ্বরের নাম কর্তে হয়।-_হুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, 

শিবনাম যে নাম বলে ঈশ্বরকে ডাকো না ক্যান-_যদি নাম কর্তে অনুরাগ দিন 

দিন বাড়ে, যদি আনন্দ হয়, তাহলে আর কোন ভয় নাই ; তাঁর কৃপা হবেই 
হবে ।”২১ শ্রোতাদের মনে চিরকালের মত গেঁথে দেবার জন্য তিনি যে সব 

উপদেশ উপহার দিতেন ত। ছিল নান। রূপকল্পে সমৃদ্ধ চিত্রময়। তিনি 

বলেছেন, “তার নাম-গুণ-কীর্তনকালে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়। দেহবৃক্ষে 

পাপপাখী ; তার নামকীর্তন যেন হাততালি দেওয়া । হাততালি দিলে যেমন 

বুক্ষের উপরে পাখী সব পালায়, তেমনি সব পাপ তার নামগুণ-কীর্তনে চলে 

যায়।” তর উপদেশ ছিল তার দিনচর্যার প্রতিফলন। তার আচরণ 

ছিল নজির স্থাপনের জন্য, অপরের অনুসরণের জন্য | 

প্শ্রীরামকৃষ্জ হরিনাম করিতেছেন । মাঝে মাঝে হাততালি দ্িতেছেন। 

স্বশ্বরে বলিতেছেন ;£ হরিবোল, হরিবোল, হরিময় হরিবোল; হরি হরি 

হরিবোল । আবার রামনাম করিতেছে-রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম 

রাম, রাম, রাম । ঠাকুর এই প্রার্থনা করিতেছেন''আমি ভজনহীন, সাঁধনহীন, 

জ্ঞানহীন্ন, ভক্তিহীন-_আমি ক্রীয়াহীন ।:""দেখস্থখ চাইনে রাম! লোকমান্ত 
চাইনে রাম ।-.কেবল এই করো! যেন তোমার পাদপদ্ধে শ্রদ্ধাভক্তি হয় রাম! 

আর যেন তোমার তুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হই না রাম।”২৩ ঠাকুর শ্রীরাম- 

কষ্ণের অন্ুরাগরঞ্জিত করুণামাখ। নামগান শুনে উপস্থিত অনেকেই অশ্রু সংবরণ 
করতে পারেন ন1। 

সর্বানন্দী শ্রীরামকুষ্েের প্রাণমাতানে! গানে শ্রোতার মন-মযুর নৃত্য করত। 

কিন্ত অন্তরের উদ্বেলিত ভাবতরঙ্গ যখন তার অক্গপ্রত্যঙ্গে তাললয়যুক্ত হয়ে 

ছন্দায়িত হত, উপস্থিত সকলের শুধু প্রাণের আন্দোলনকে নয় ভাবের 

আন্দোলনকেও উত্তোলিত করে দিত এবং তারাও ক্রমে যেন বেসামাল হয়ে 

২১ শশিভৃষণ ঘোষ : শ্রীরামরুষ্ণদেব, পৃঃ ৩৮৬ 
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পড়তেন। ভাবোছ্েলিত পরিবেশের মধ্যে শ্ররামকৃষ্ণের ভাবনৌক। হেলেছুলে 

চলতে থাকত, এদিকে প্রেমাশ্রধারায় দিক্ত হয়ে যেত তার জামাকাঁপড়। 

তার প্রেমান্ুরঞনের দিব্যাভাসে সকলের প্রাণ রগ্রিত হত । 

ভাবে মাতোয়ার। প্রীরামকুষ্ণের একক শুত্যের বা কি পারিপাট্য । বলরাম- 

ভবনে রথখযাত্রার দিনে প্রতুাষে শ্ররামক্ মধুর নৃত্য করে, মধুর গান গেয়ে 

উপস্থিত সকলের মনমধুপকে মাকৃষ্ট করেছেন । মনে পড়ে ঠাকুরের প্রিয়- 
গানের একটি কলি £ “হলে ভাবের উদয়, লয় সে যেমন, লোহাঁকে চুম্বকে 
ধরে।” পরদিন সকালবেল ! ভক্তগণ মুগ্বিন্ময়ে দেখেন, ঠাকুর রামনাম করে 

কষ্ণনাম করছেন। “কৃষ্ণ! কৃষ্ণ ! গোপীকুষ্। গোপী । গোপী ! রাখালজীবন 

কৃষ্ণ! নন্দনন্দন কষ! গোবিন্দ! গোবিন্দ!” আবার গৌরাঙ্গের নাম 

করছেন, *শ্ীকষ্চৈতন্ত প্রভুনিত্যানন্দ ' হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোলিন্দ 1? 

আবার বিলপ্বিত করুণম্বরে বলেন, 'আলেখ নিরঞ্জন ৷ তিনি প্রেমাশ্র বিজন 

করেন। তার কান্না দেখে, কাতর হ্ৃর শুনে কাছে দাড়ানো ভগ্ভেরা 

কাদছেন। তিনি চোখের জল ফেলে বলছেন, “নিরঞ্জন । আয় বাপ-_খারে 

নেরে--কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সফল করবো! তুই আমার জন্য দেহসারণ 

করে নররূপে এসেছিস্।” 

জগন্নাথের জন্য আন্তি করছেন-“জগন্নীথ । জগবন্ধু ॥ দীনবন্ধু ॥ আমি 

তো! জগত্ছাড়। নই নাথ, আমায় দয়! কর!" প্রেমোমনত হয়ে গাইছে ন-_ 

“উড়িস্য। জগন্নাথ তজ বিরাজ জী।” এবার তিনি নামকীর্তন ” রছেন-__ 

নাচছেন ও গাইছেন, “প্রমগারায়ণ | শ্রমন্নারায়ণ | নারায়ণ! নারায়ণ !” 

আবার নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । গাইছেন, “হলাম যার জন্য পাগল, 

তারে কই পেলাম সই |” যেন পাচ বছরের বালক । ছোট ঘরটিতে বসে। 

প্রকল্প বদন। এই নামোচ্চারণের মধ্যে স্বব ও কের জোর, হৃদয়।বেগের 

ঝোঁক, অন্থরাগের আতি মধুর পরিবেশ রচন1 করে । 
রামনাম বা কষ্ণনাম ছিল সহজ উদ্দীপক | জগন্মাতার নামও সামান্যতেই 

মনবেলুনের হাওয়া! উত্তপ্ত করে তাঁকে ভাবের আকাণে উধ্ব মুখী করত। 
১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্ধের দুর্গাপূজার নবমী তিথি । দৃক্ষিণেশ্বরে শ্ররামরুফ্ণের ঘর । 
নিকটের বারান্দায় ঘুমিয়েছিলেন ভবনাথ, বাবুরাম, নিরঞুন ও মাষ্টার । ঘুম 
ভাঙ্গতেই এর] দেখেন গ্ররামকৃষ্ণ ভাবে মাতোয়ারা । আত্মান্থভৃত আনন্দে 

ভরপুর । মধুরকঠে নামগান করছেন, “জয় জয় ছুর্গে! জয় জয় দুর্গে!” ঠিক 

(১১৩) 
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যেন একটি পাঁচ বহরের আনন্দমুখর বালক। কোমরে কাপড় নেই। 

জগন্মীতার নামগান করতে করতে ঘরের মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছেন। আত্মারাম 

আনন্দমাগরে মীনবং ভেসে চলেছেন। এক একবার থেমে বলছেন-- 

“সহঙ্জানন্দ! সহজানন্দ 1” পরমূহূর্তেই কাতর আর্তকঠে বলছেন, “প্রাণ 
ছে গোবিন্দ মম গীবন ।”২৪ 

বিশ্ববিশ্রুত সাহিতাক রোমারোল'র দৃষ্টিতে ্ ীরামকৃষ্ণ চিরকালের শিশু 
মোত্সা্ট। “শিল্পময় ভাবাবেগ এবং সৌন্দর্যের প্রতি স্বতঃস্ক্ত উচ্ছুসিত 
একটি অনুভূতির মধ্য দিয়াই ভগবানের সহিত রামকৃষ্জের মিলন ঘটে ।” 

পীরামকঞ্চের শিল্নচেতনা, সৌন্দর্যপ্রীতি, বিবিধ রসাশ্বান চিদানন্দরসধর্মী। 
কিন্ত রপচর্চার আধার যে রামকুঞ্চবিগ্রহ তার সসীম অবয়বের মধ্যে ভূমি ও 

তুমার, জপ ও অরূপের, সীম] ও অলীমের যুগপং অবস্থিতি অতুলনীয় মাধূর্যরস 
-ক্থষ্টি করত। এই অভূতপূর্ব সমন্বিত তাবগুচ্ছ বিচিত্রধারায় বিচ্ছুরিত হত 

: ঘখন শিল্পী একা অবতীর্ণ হতেন রঙ্গমঞ্চে। আবার দৃশ্যপটের কি অভাবনীয় 
পরিবর্তনই ন1 ঘটত যখন ভক্তদর্শকবুন্দের একাংশ বা অধিকাংশ শ্রীরামকৃষ্ণের 

সঙ্গে নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীতে যোগ দিতেন ! দৃশ্তপটের ভাবব্যঞ্জন। সম্পূর্ণ ভিন্ন রম- 

মাধূর্ধের হট করত যখন তিনি জনসঙ্গে থেকেও সম্পূর্ণ ভাবভোল। হয়ে নর্তনে- 

তনে মেতে উঠতেন ।' 

শ্রীভগবানের ভাবোদ্দীপক কীর্তিকথনই কীর্তন । সম্যক তাল প্রঘুক্ত, 
বিবিধ রাগ|দিতে গীত, বিচিত্র ভাবনৃত্ত সংযুক্ত নামগ্ুণকীর্তন ধে রসমাধুর্ধ 

পরিবেশন করে সে সম্বন্ধে নারদপঞ্চরাত্রে২৫ ব্যাসদ্দেব বলেছেন, 

স্থষমং তাঁলমানঞ্চ সতানং মধুরশ্রতম্ 

বীণামৃদক্গমূরজযুক্তং ধ্বনিসমন্থিতম্ ॥ 
রাগিণীযুক্তরাগেণ সময়োক্তেন স্ুন্দরম্। 

মাধুর্ধং মৃচ্ছনাধুক্তং মনসো হর্যক|রণম্ ॥ 

বিচিত্রং নৃত্যরুচিরং রূপবেশমন্ত্তমম্। 

লোকাম্থরাগবীজঞ্চ নাট্যোপযুক্তহস্তকম্॥ 
গীত-নৃত্য-বান্ে ভাব প্রবত্ত হয়। ভাবহস্তী দেহমনকে তোলপাড় করে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “ঘর তোলপাড়। সে অবস্থায় আগে যেমন ষগ্তণা, পরে 

২৪ কথামত ২।১৭।১ 

২৫ প্রীশ্রনারদপস্করাত্রম্, প্রথমরাত্র, একাদশ অধ্যায়, শ্লোক ২-৪ 
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তেমনি গভীর আনন্দ ।” শ্রীরামকৃঞ্জের মধ্যে সামান্য উদ্দীপনে ভাবাগ্সি দপ, 
করে জলে উঠত। অন্ুশীলিত কণ্ঠে মধুর সঙ্গীতের তাবতরঙ্গ তুলেছেন 
নরেন্দ্রনাথ | সঙ্গে খোলকরতাল বাজে | নরেন্দ্রাদি ভক্তের] শ্ররামকৃষ্জকে 

বেড়ে বেড়ে নৃত্য করছেন, কীর্তন গাইছেন, “প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরমগণ ।' 

আবার গাইছেন, “সত্যং শিব স্বন্দররূপ ভাতি হৃদদিমন্দিরে। নিরথি নিরখি 

অন্ুদিন মোর] ডুবিব রূপসাগরে |” ভাবাবেগে নরেক্ছ নিজহাতে খোল ধরেন, 
মত্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে গান ধরেন, “আনন্দবদদনে বল মধুর হরিনাম ।” 

ঘেন স্বগরশয় পরিবেশ রচিত হয়েছে ৷ “চারিদিকে ঝলমল করে ভক্ত-গ্রহদ্দল, 
ভক্তসঙ্গে তক্তসখ! লীলারসময় হে ।” শ্রীরামকষ্ণের ভাবধাপেধাপেউচ্চে উঠে 

যায়। ভগবগডাবে স্থুরতিত পরিবেশের মধ্যে ভাবোন্মত্ত ঠাকুর নরেন্দ্রকে 

অনেকক্ষণ ধরে বার বার আলিঙ্গন দান করেন। তিনি বলেন, “তুমি আদ 
আমায় ষে আনন্দ দিলে!” প্রত্যক্ষদরশী-শ্রীম' লিখেছেন, “আজ ঠাকুরের 

হৃদয়মধ্যস্থ প্রেমের উত্স উচ্ছুসিত হইয়াছে । রাত প্রায় আটটা। তথাপি 
প্রেমোন্মত্ত হইয়৷ একাকী বারান্দায় বিচরণ করিতেছেন | ' মাঝে মাঝে মার 

সঙ্গেকি কথ! কহিতেছেন ।”২৬ রসসম্ভোগে কখনও ভগবান হন ফুল, ভক্ত 

হয় ভ্রমর । আবার কখনও ভগবানই হন অলি, ভক্ত হয় ফুল। কখনও বা 

“আপন মাধুর্য হরে আপনার মন, আপন আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন |” 
শ্রারামরু*্চ তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া পদকর্তাদ্ের গান 

শুনেছিলেন, কখনও তাদেরও গান শুনিয়েছিলেন। এদেব মধ্যে 

উল্লেখযোগ্য নকুড় আচার্য, মনোহর সাই, রাজনারায়ণ, বৈষ্ণব চরণ, 

বনোয়ারী দাস, নীলকঠ মুখোপাধ্যায়, সহচরী প্রভৃতি। ঘাত্রাগানে 

কথকতায় কীর্তনে ব্যবহৃত রাগরাগিণী সম্বন্ধে ওঁংস্থক্য ও অভিজ্ঞত' 

শ্রীরমরুষ্ণকে রাগসঙ্গীতে নিপুণ করে তুলেছিল । অসাধারণ একটি ঘটনা- 
চিত্র সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা যাক। পদকর্তী, স্থপ্রসিদ্ধ গায়ক ও সাধক 

নীলকণ্ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত শোনার জন্ত শ্রীরামরুষ্চ কলকাতায় রাত্রিবাস 
পর্যস্ত করেছেন । দক্ষিণেশ্বরের আসরে নীলকণ্ঠ গানের পর গান গাইছেন । 

, প্রেমোন্মত্ত হসে প্রারামকৃষ্ণ নৃত্য করছেন। নীলকঠ গাইছেন, *শ্রগৌরাঙ্গস্থন্দর, 
নবনটবর, তপতকাঞ্চনকায় |” ভাব্সাগর শ্রীরামকঞ্চ “প্রেমের বন্টে ভেসে যায়? 

ধুয়ে! ধরে নীলকণ্ঠ ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে অপূর্ব নৃত্য করতে থাকেন। “সে 
২৬ কথামৃত ২।১।২ 

(১১৫) 



অপূর্ব নৃত্য যশাহার] দেখিয়াছেন তাহারা কখনই ভূলিবেন না।” ভাব ও 
রূপের এরূপ সার্থক সমন্বয় এবং প্রাণবান নৃত্যছন্দ সকলকে বিমুগ্ধ করে রাখে। 

মর্তলোকে স্বর্গের শোভ অন্থমান ক*রে ভক্তগণ আনন্দাবিষ্ট। এবার গান 

ধরেন, “যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তার দুভাই এসেছে রে।, এবং 

নীলকঠাদি ভক্তদের সঙ্গে প্রমত্ত নৃত্যে মেতে ওঠেন । মাঝে মাঝে শ্রীরামরুঞ্চ 

আখর বাঁ কথার তান” জুড়ে দেন £ রাধার প্রেমে মাতোয়ার। তারা, তারা 

ছুভাই এসেছে রে ।” স্থপ্রসিদ্ধ শিল্পী নীলকণের সঙ্গে সঙ্কীর্তনে সক্রিয় অংশ 

গ্রহণ শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পনৈপুণ্যের একটি উজ্জল প্রমাণ। ভাবগ্রাহী ভক্ত নীলকণ্ 

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখতে পান “সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ” | প্রীরামকঞ্চ স্ুম্মরসের 

রসিক। আসর সমাপনান্তে শ্রীরামকৃষ্জ হাসতে হাসতে উপস্থিত সকলকে 

বলেন, “আমার বড় হাসি পাচ্ছে। ভাবছি-_-এদের আবার আমি গান 

শোঁনাচ্ছি।”২৭ 

ভজনে-কীর্তনে, নৃত্যে-নাট্যে শ্ররামকৃষ্ণের লক্ষ্য ঈশ্বরপ্রেম! তিনি 

বলতেন, “ভজনানন্দ, ব্রদ্ষানন্দ, এই আনন্দই স্থরা, প্রেমের স্থুরা। মানব- 

জীবনের উদ্দেশ ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরকে ভালবাস]। ভক্তিই সার।”২৮ ভগবদ্- 
ভাবে বিভোর শ্ীরামকষ্জকে দেখে সাধারণ মান্গষ মাতাল বলে ঠাউরেছে । 

মত্ত স্তব্ধ আত্মারাম শ্রীরামকুঞ্জ রাম প্রমাদের বাণীতে বলেন, “ম্থুরাপান করিনে 
আমি স্থধা খাই জয়কালী বলে। মন-মাতালে মাতাল করে. মদমাতালে 
মাতাঁল বলে ।” তাবের হ্বরায় শ্রারামকক্চ হাসেন কাদেন নাচেন গান। 

কখনো প্রেমিক ভক্তভাব আরোপ ক'রে নিজেকে মনে করেন নর্তকী, আর 

ভগবানের মম্মুখে সখীভাবে দাসীভাবে নৃত্যগীত করেন। প্ররুতপক্ষে নিজের 

মাধূর্ব আন্বাদন করবার জন্য তিনি ছুটি হন, একাধারে রস ওভক্ত-রিক, পদ্ম 
ও ভক্ত-অি, ভগবান ও তার ভক্ত। সেকারণে তার নর্তন-কীর্তন, 

কথাবার্তা, তাবতঙ্গী সব কিছুর মধ্য 'দিয়ে লীলানিশ্যন্দী অ।নন্দধ|র1 ঝরে 

পড়ে অজলধারায়। 

কীর্তনগানের মূল উৎস সম্ভবতঃ শ্রীমণ্তাগবতের “কীতিগাথা গান ।২৯ 

নরোত্তমদাসের অভ্যুদয়ে কীর্তনগানের প্রসার হয়েছিল, আভিজাত্য লাভ 

২৭ কথামত ৪1২৯।৫ 

২৮ এ €1,1১ 

২৯ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ঃ সংগীতে রবীন্ত্রপ্রতিভার দান, পৃঃ ৮৪ 
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করেছিল । বাঙালীর গানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কীর্তনেও সঙ্গীত ও কাব্যের, 

সুর ও বাণীর মধ্যে শিবশক্তির মিলন ঘটেছে । শ্রচৈতন্যের ন্যায় শ্রীরামরুষেের 

কর্মস্চীর মণ্যে দেখা যায়, 

অন্তরঙ্গমনে লীলারস আস্বাদন । 

বহিরঙ্গ লৈয়! হরিনাম সংকীর্তন ৮ 

শ্রীরামরুঞ্জ সংকীর্তনের মধ্যে লীলারস ক্ষিরূপে আস্বাদন করতেন তাঁর একটি 

ঘনিষ্ঠ চিত্র অঙ্কন করেছেন অক্ষয়কুমার সেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ুরাগিগণ 

শ্ররামকুষ্জের জন্মো্সব পালনের জন্য সমবেত হয়েছেন। উৎসবপ্রাঙ্গণ 

আনন্দ-মুখর | 

£খোল-করতাল-সহ কীর্তনের গান । 

শুনামাত্র শ্রীপ্রতৃর উঠিল তুফান । 
লীলারসাস্বাদে প্রেমে অন্তর বিহ্বল । 

কীর্তনে আখর ষোগ করেন কেবল ॥ 

আখরের কি মাধুরী নহে কহিবার। 

ক্রমশঃ আবেগ অঙ্গে প্রভাবে যাহার ॥ 

ঁ সং 

সংক্রামক সেই শক্তি বড়ই €খরা। 

সকলে আকুষ্ট হয় কাছে রহে যারা ॥ 

আবেগের পরে মহা সমাধি গভীর । 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সহ ইন্দরিয়াদি স্থির ॥ 

এখন শ্রীঅঙ্গে কিবা মাধুরী উদয় । 
উপলব্ধি দরশনে বলিবার নয় ॥৩০ 

“প্রেমের পরমসার মহাভাব।” মহাভাবে অশ্র, কম্প, স্বেদ, পুলকাদি 

আটপ্রকারের সান্বিকভাব গ্রকটিত হতে দেখে শাস্বজ্ঞ সাধকগণ স্তভিত হন। 

কিন্ত দুর্বোধ্য ও অবিশ্বাস্য মনে হয় গভীর ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ধজের দৈহিক 

পরিবর্তনাদ্দি। প্রত্যক্ষদশী শরৎচন্দ্র (পরে স্বামী সারদানন্দ ) লিখেছেন 

পানিহাটি উত্সবে ভাবাবিষ্ট ঠাকুর সম্বন্ধে, “তাহার উন্নতবপু প্রতিদিন যেমন 
দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপরদৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু বলিয়া প্রতীত 
হইতেছিল, শ্যামবর্ণ উজ্জল হইয়! গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল, ভাবপ্রদীপ্ত 

৩০ অক্ষয়কুমার সেন : শ্রীশ্ররামকৃষ্ণপু'খি, পঞ্চম সং, পৃঃ ৫২০ 
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মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়। চতুষ্পার্শ আলোকিত করিয়াছিল..* 
উজ্জল গৈরিকবর্ণের পরিধেয় গরদৃখানি এ অপূর্ব অঙ্গকাস্তির সহিত পূর্ণ 
সামঞ্রন্তে মিলিত হইয়া তাহাকে অগ্নিশিখা পরিব্যা্ড বলিয়া ভ্রম 
জন্মাইতেছিল ।”৩১ প্রত্যক্ষদর্শী গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছেন, “তাহার যে কি 
বর্ণ তাহা এত দেখেও স্থির করিতে পারি নাই । নানা সময়ে নান] বর্ণ 

দেখিয়াছি । পেনেটির পাটে অনেকরকম বর্ণ দেখিয়াছি । তাহার পর 

জানিন। তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি ।”৩২ বিশেষ বিশেষ রসোচ্ছ্নাস স্ষুরিত হত 

তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যন্গে । উদ্দাহরণস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট । 

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্ধের একালীপুজার সন্ধ্যা । উপস্থিত ভক্তগণ শ্ঠামপুকুরের ভাড়া 

বাড়ীতে রামরুঞ্চ-কালীজ্ঞানে ঠাকুর শ্রামকৃ্ধের পাদ্পন্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলে 

“দ্িব্যভাবে ভাবিত ঠাকুর অমনিই প্রসন্নবদন1 ও বরাভয়কর] হইয়1 এক অপূর্ব 
জ্যোতিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন 1১৩৩ আবার ভক্তগ্রধান রামচন্দ্র দত্তের 

দষ্টিতে, “এবার একে তিন, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অছ্বৈত_-তিনের সমষ্টি 

পরমহংসদেব । তীহার ভাব এই যে, একাধারে প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান। 

গৌরাঙ্গ অবতারে তিনাধারে তাহার বিকাশ ছিল ।৮৩3 এই ত্রিধারার 
মহামিলন-রূপ শ্রীরামকষ্চ বিচিত্রভাবে উদ্ভাসিত হয়েছেন বিভিন্ন সাধকের 

কাছে। 

রামকৃষ্জজীবনধারাতে নিষ্ঠার পর ভক্তি । ভক্তি পাকলে ভাব । ভাবের 

ঘোরে তিনি হাসেন, কাদেন, নাচেন, গান। ঘনীভূত ভাবের পরিণতি 

মহাভাব, সর্বশেষে প্রেম । “প্রেমান্ধিগন্ভীর' শ্রীরামকৃঞ্চ উজজিতা প্রেমোচ্ছ্াসে 
কীর্তন করতেন, ভাবনৃত্য করতেন, আবার কখনও ব1 ভাবসমাধিতে নিমগ্ন 

হতেন ! 

প্রাচীন আচার্গণের মতে “নৃত্তশিল্নী হলেন রস হাবের মাধারমাত্র; তার 

নিজের মনের মধ্যে তাঁবও হবে না, রসও প্রত্যক্ষ হবে না। যদিও বা হয় 

তাঁহলে নৃত্য ব৷ নাট্যকার্ধই স্তভিত হয়ে যাবে, পঞ্ড হয়ে যাবে; অন্ততঃ এদের 

হ্ুচারুত্বে হানি হবে। অন্যপক্ষে নৃত্ব, নৃত্য ও নাট্যের দর্শক সামাজিক ব্যক্তি 

৩১ স্বামী সারদানন্দ £ শ্রীশ্রীরামকষ্চলীলা প্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড. ৭৫ ২৭৫ 
৩২ রামরুঞ্চ প্রচারে ৯।৫।১৮৯৭ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ 
৩৩ বৈকুঠনাথ সান্যাল £ শ্রীষ্রীরামকষ্খলীলামৃত, দ্বিতীয় সং, পৃঃ ১৮৭ 
৩৪ গিরিশ রচমাবলী : সাহিত্য সংসদ £ ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯১ 
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শিল্পীর অভিব্যঞ্চন! থেকে ভাবগুলি আহরণ করে নিজের সম্ঘিতে রস নামক 
রূপাস্তরিত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ও আস্বাদন করে ।৮৩৫ এখানে পাকাঁতক্ভি- 

বিশিষ্ট মহান্ কীর্তনীয়। কিন্ত ভাবের আধার বা পাত্রমাত্র নন, অথবা রসের 

পরিবেশকমাত্রও নন। “কঠাবরোধ-রোমাঞ্চা শ্রভিঃ পরম্পরং লপমানাঃ” 

কীর্তনীয়। নিজে রসাম্বাদন করেন, অপরকে রসাহ্থাদনে সাহাষ্য করেন । 

রবীন্দ্রনাথ নৃত্য সঙ্ন্ধে বলেছেন, “আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
ভার, আর তাকে চালন করে অঙ্গপ্র ত্যঙ্গের গতিবেগ । এই ছুই বিপরীত 

পদীর্থ যখন পরম্পরের মিলনে লীলায়িত হর তখন জাগে নাচ ।”৩৬ রূপকার 

হিসাবে নৃত্যশিল্পী অন্তরের বিশেষ ভাব ও সৌন্দর্যকে বাইরের আচরণের 
মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন। অক্গপ্রত্যঙ্গের চলমান শিক্পবূপ হষ্টি করে নৃত্য । 

অন্তরের রস ও সৌন্দর্যের প্রেরণ। আত্মপ্রকাশ করে সুর ও ছন্দের ব্যগনায় । 

সেকারণে নর্তনে-কীর্তনে যে আনন্দবৃত্ত সৃষ্ট হয় তার রূপ ও রসের অজন্র 

বৈচিত্র্য গণচেতনাকে আকর্ষণ করে উদ্ধদ্ধ করে। 

উচ্চকোটির ভাবশিল্পী প্রীরামকুষ্ণ। তার ভাবরসের বিশ্লেষণ করে স্বামী 

সারদানন্দ লিখেছেন, “যে ভাব যখন তাহার ভিতরে আমিত, তাহ। তখন 

পুরোপুরি আমিত, তাহার ভিতর এতটুকু আর অন্যভাঁব থাকিত না এতটুকু 

“ভাবের ঘরে চুরি বা লোকদেখান ভাব থাকিত না। সে ভাবে তিনি 
তখন একেবারে অনুপ্রাণিত, তন্ময় বা ডাইলট হইয়া যাইছেন :...ভিতরের 

প্রবল তাবতরঙ্গ শরীরের মধ্য দিয় ফুটিয়া বাহির হইয়া! শব্বীরটাঁকে যেন 

এককালে পরিবতিত বা রূপান্তরিত করিয়া ফেলিত।”৩৭ এ কারণেই 
গিরিশচন্দ্রের ভাঁষায় “একটা বুড়ো মিনসে 'নাচিলে যে এত ভাল দেখায়, 

একথ1 আমর] কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই ।”১ শিল্পী শ্ররামকৃষ্চ কীর্ডন-নর্তনের 

ভাব ও রূপে নিমজ্জিত হতেন, তন্ময় হয়ে যেতেন, কখনও ব1 ভেসে উঠে 

নাট্যভাবসমৃদ্ধ কীর্তনগানে, নয়নাভিরাম লালিত্যগুণযুক্ত নৃত্যে মেতে 

উঠতেন, অনিন্দযন্থন্দর মাধুর্ষে নিজেকে প্রঞটিত করতেন। 
কথ] ও স্থরের টানাপড়েন কীর্ভনগান । এই যুগলমিলনের সঙ্গে নৃত্যছন্দ 

৩৫ অমিয়নাথ সান্গ্যাল £ প্রাচীন ভারতের সঙগীতচিন্ত, বিশ্ববিদ্ধী- 

সংগ্রহ, পৃঃ ৪৩ 

৩৬ গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় £ ভারতের নৃত্যকল1, ১৩৭১ স]ল, পৃঃ ২৭২ 

৩; শ্রীখরামকুষ্ণজলীলা প্রসঙ্গ ; ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯০ 
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যুক্ত হয়ে ভাবৈশ্বর্ষকে মধুরতর ক'রে প্রকাশ করে । ভাবের গাঁতায় কেউ বা 
বাহসংজ্ঞা হারায়। শ্রীচৈতন্যের ভাবতরঙ্গে শাস্তিপুর ডুবেছিল, নদীয়া 
ভেসেছিল। কিন্তু তার প্রবততিত কীর্তন-নর্তনের গণ-আবেদন হিন্দু বৈষ্ণব 

ব্যতিরিক্ত ব্রাঙ্গদের এমন কি খ্রীষ্টিয়ানদেরও আকর্ষণ করেছিল। ১৮৭৯ 

্রষ্টান্দের ২রা অগাষ্টের 90819570811 পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠি তার 

প্রমাণ । 

নৃত্যশির সম্বন্ধে শিল্পীর আত্মসচেতনতা, নৃত্যের রূপবন্ধ ও কল্পনণ শাস্ত্রীয় 

নূতোর আঙ্গিকে পুষ্টিলাত করে । কীর্তনের সহচর৩৮ নৃত্য কিন্তু ভাবপ্রধান । 
এব ম্বতঃকুর্ততা ৪ সক্রিয় প্রাণশন্তি শান্ধীয় নৃত্যের অন্থশাসনের দ্দিকে 

মনোযোগী নয় । শ্রীরামকৃষ্ণের নায় কৃতী শিল্পীর ক্ষেত্রে আপাতবিরোধী এ ছুটি 

বিষয়ের মধ্যেও দেখ! যায় সুসামপ্রন্ত ॥ কীর্তন-নর্তনের জমজমাট আসরে 

সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ত কীর্তনগানের ভাবের ফলিত ও চাক্ষুষরূপ শ্রীরাম ক্ণ- 

বিগ্রহে। কীর্তন ও নৃত্যে নিরত শ্রীরামরুের দেহপল্পবের হিল্লোল, ভাবের 

স্পন্দন, মুখছুযুতির বিতা, ভ্রভঙ্গিমার হান ইত্যাদিতে ষে নাট্যশক্তি বিজ্ছরিত 
হ'ত, তা আধ্যাত্মিকভাবে বিমগ্তিত হয়ে শ্রোতা ও দর্শকদের অনান্বাদিত 

রসমাধুর্য পরিবেশন করত। 
অনন্ত গুণাধার শরীরামক্, সংকীর্তনের আসরে যে হদয়-আলোড়নকারী 

ভাবমগুল হ্ষ্টি করতেন তার মধ্যে বহুবিধ অসাধারণত্ব থাকলেও সাধারণতেের 

লক্ষণগ্লি ছিল স্থম্পষ্ট। তিনি কীর্তনের আসরে যে সঙ্গীতমাল। গাঁথতেন 

তাঁদের ভাবান্ুষঙ্গ-স্ত্রের মধ্যে একটি অখণ্ডতা ও স্বাতন্থ্য স্তম্পষ্ট হয়ে উঠত। 
তিনি নান। পর্যায় হতে চয়ন করতেন ভক্তি-স্বরভিত মালার ফুল। তার 

তাবোদ্দীপ্ত কীর্তন গান যেন উন্মুক্ত করত একটি নাটকের দ্বার, ঘটাত কত 

বিচিত্র দৃশ্য দৃশ্যাত্তরের উপস্থাপনা, ক্রমে পৌছে দিত সুষ্ঠ পরিণতির দিকে । 
একটি ক্ষ দু তুলে ধরা যাক। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এসেছেন 
দক্ষিণেগরে | স্থরেন্দ্র, বাবুরাম, মাষ্ট।র, হরিশ, লাটু, হাজরা, মণি মল্লিক 

৩” ডঃ স্থকুমার সেন প্রমাণ করেছেন শীকৃঞ্চকীর্তন পৃতুলবাঁজি সহযোগে 
কষ্ণচকাহিনী পদ্দগীতির বই। জয়দেবের গীতগোবিন্দ অভিনীত 
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প্রভৃতি ভক্তেরা উপস্থিত। জ্ঞানপস্থী শশধর পঞ্ডিতকে প্রীরামকঞ্জ মিষ্টকণে 

বুঝিয়ে বলেন, "যারই নিত্য, তারই লীল1 | যিনি অথণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই 
লীলার জন্য নানারূপ ধরিয়াছেন।” ভাবপ্রদীপ্ত প্রীরামকষ্জের কণ্ঠে মধুমাথা 
দিব্যকথার রাশ ঠেলে দেন জগন্ম।তা। উপলব্ধির রসকুণগ্ড হতে উৎসারিত হয় 

কিন্নরকণ্ঠের সংগীত | ঠাকুর প্রেমানন্দে প্রমত্ত। তারগস্ধর্বিনিন্দিতকগেনিঃস্যত 

হয় সংগীতলহরী | রামপ্রসাদের “কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় 

দর্শন) - গানটি দিয়ে আরম্ভ হয় । সে-ভাবেরই রেশ প্রকটিতহয় দ্বিতীয় গানে, 

“মাকি এমনি মায়ের মেয়ে। যার নাম জপিয়ে মহেশ বাচেন হলাহল 

খাইয়ে ॥” সেই ভাবটিরই বিস্তাররূপে উপস্থাপিত করেন তৃতীয় গান, “প্রসাদ 

বলে মায়ের লীল1, সকলই জেনে। ডাকাতি |” এবারে কীর্তনের নাট্যাংশে 
দ্ুশ্যের পরিবর্তন ঘটে । মা-নামের স্থধার মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে “আমি স্থরা 

পান করি না, স্ধ! খাই জয়কালী বলে”-_ কীর্তনটিতে, সেইসঙ্গে গায়কের 

দেহাঙ্গে গানের ভাবার্থ স্কুরিত হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, যে শ্যামা-হৃধা 
খেলে চতুবর্গ মিলে যায় সেই সুধ] মাস্থষ খায় না কেন? উত্তরের মুখে তিনি 
পরিবেশন করেন পঞ্চম গান, “শ্যামাধন কি সবাই পায়, অবোধ মন বোঝে না 
একি দায় ।” কমলাকান্তের এই গানের শেষে কিছুক্ষণের বিরতি পড়ে, 

শ্ররামকৃঞ্জের ভাবতন্ময়তা কিছট1 তরল হয়। স্থরঝঙ্কার ও ভাবযৃচ্ছনায় পরি- 
মণ্ডল সম্পূক্ত । শশধর পণ্ডিত বিন্ময়ে বিমুগ্ধ। তাঁর আকাজ্ফা শ্ররামকষণের 

মধুরকগের কীর্তন আরও শোনেন । এদিকে সঙ্গীত-নিঝ'র প্ররামকুষ ক্লান্তি- 

বিহীন। এবার তিনি তুলে ধরেন শ্যামাসাধন ও তাঁর বিস্ন সম্বন্ধে একটি 

চিত্রধর্মী কীর্তন গান, "শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল" 
ইতাদি। কলুষের কুবাতাস হতে রক্ষা পাবার জন্য তিনি জগন্মাতার শরণা- 

গতির নির্দেশ দেন ছুটি কালীকীর্তনের মাধ্যমে__“এবার আমি ভাঁল ভেবেছি” 

এবং “অভয়পদে প্রাণ অ্পেছি।” দ্বিতীয় গানের “ছুর্গানাম কিনে এনেছি” 

কলিটি শুনে পণ্ডিতের বুদ্ধির শান দেবার শিল1 বিগলিত হয়ে অশ্রধারায় ঝরে 

পড়ে । উপস্থিত সকলের হৃদয়ে ভাবের ঝড় ওঠে । ভাবস্থ্ধায় টলটলায়মান 

শ্ররামৃঞ্চ তার গীতি-আলেখ্য নিয়ে অগ্রসর হন । “কালীনাম কল্প তরু, হৃদয়ে 

রোপণ করেছি ।” “দেহের মধ্যে ছজন কুজন'-রূপী ছাগল-গরু থেকে সযত্ব- 

রোপিত তরুটকে রক্ষা করতে হবে । এর জন্য বাইরের কোন কিছুর আশ্রয় 
নিতে হবে ন]। তার সুরেলা কঠে নির্দেশিত হয় সাধকের ইতিকর্তব্য। তিনি 
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গান করেন, “আপনাতে আপনি থেকে মন যেয়ো! নাকে কারু ঘরে ।” বিমুগ্ধ 

শ্রোত। পঞ্ডিতের মনে গেঁথে দেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ গানের স্থুরে বলেন, “মুক্তি 

অপেক্ষা তক্তি বড়।” পণ্ডিত বিচারমাগীঁ | শপ্ররামকঞ্চ তার বক্তব্য বিস্তার 

করেন একটি হ্প্রচলিত কীর্তন গানের মাধ্যমে | শ্রিরামকু্চ গান করেন, 
“আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দ্রিতে কাতর হই গোঁ।” গীতি- 

আলেখা শ্রোতাদের পৌছে দেয় ক্পলোকের অমরাবতীতে, শুদ্ধাভক্তির 
সরোবরের তীরে । এর জন্য ভিন্ন কোন সংলাপের প্রয়োজন হয় না। গানের 

স্থুসজ্জিত ভাবপুপ্ণ, কীর্তনীয়ার স্থুকণে গীত স্থুর-তাল-সমন্বিত একাদশটি গান 

শ্রোতা ও দর্শকদের বিভিন্ন দৃশ্যপটের মধ্য দিয়ে শুদ্ধ! ভক্তির বুন্দাবনে 

পৌছে দেয়। 
শ্ররামরুঞ্জ নিজের গাওয়। কীর্তনে উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন, অপব্রে গীত 

কীর্তনে ও বিহ্বল হয়ে পড়তেন । দেহ রোমাঞ্চিত হত, প্রেমাশ্রুঝরে পড়ে, মুখে 

দিব্য হাসির ছট।। বিশেষতঃ নরেন্দ্র প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞ ও উচ্চকোটির সাধকের 
কঠে গান শুনলে শ্ররামরুষ্ঠের ভাবপ্রদীপ দপ্ করে জলে উঠত। শররামরু্: 

বলতেন যে নরেন্দের গাঁন শুনলে তার ভিতর ধিনি আছেন, “তিনি সাপের 

স্তায় ফস করে যেন ফণ] ধরে স্থির হয়ে শুনতে থাকেন ।” একটি মধুর ঘটন]। 
নরেন্দ্রনাথ তানপুর1 সহযোগে গাইছেন, 

জাগ মা কুলকুগুলিনী, 

( তুমি ) ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী | 

( তুমি) নিত্যানন্দস্বরূপিণী ॥ 

প্রন্থপগ্ত ভূজগাকার1 আধারপদ্মবাসিনী । 

গান অগ্রসর হতেই এ্ররামকৃ্চ ভাবস্থ হন । ভাব ক্রমেই গভীরতর হয়। 

“গানের সুরে স্তরে মন উধ্রে উঠিল, চক্ষে পলক নাই, অঙ্গে -৮ন্দন নাই) মুখা- 

বয়ব অমানুষী ভাব ধারণ করিল, ত্রমেম্তরতির ভ্ায় নিশ্দনদ হইয়া নিবিকল্প 

সমাধিস্থ হইলেন ।” কিছুক্ষণ পরে সমাধি হতে ব্যুখিত হন। ভাবের প্রাবনের 
পুনরাক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে যেন ব্যর্থ হন। দেশকালের বোধ 

চলে যায়। ভাবের ঘোরে বলেন,“এখনও তোমাদের দেখছি,__ কিন্ত ঘোধ হচ্ছে 

যেন চিরকখল তোমর। বসে আছ ; কখন এসেছ, কোথায় এসেছ এসব কিছু 

মনে নেই।” ভিন্ন আসরে উপস্থিত ভক্তের] আবার কখনও ব1 বিস্মিত হয়ে 

শুনতেন, “ম] গো, একটু ড়া মা! তোর ভক্তদের লে আনন্দ করতে দে ম]1” 

(১২২) 



১৮৭৯ খ্রীষ্টাবের ২১ে সেপ্টেম্বর কেখবচন্দ্রের কমলকুটারে কীর্তন-নর্তনে 

প্রমত্ শ্রীরামকষ্চ তিন অবস্থার মধ্যে বাইচ খেলতে থাকেন । এর সঙ্গে 

তুলনীয় “তিনদশায় মহাপ্রভু রহে সর্ককাল। অন্তর্দশ1 বাহদশী অর্ধবাহ, 

আর।* অর্ধবাহদশায় সঙ্কীর্তন ও মধুর ভাবহৃত্ত। ভাবের গভীরে অন্তর্দশা 
সমাধি । ঠাকুর শ্রামকষ্ দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিস্থ । সেবক হয় তাকে 

ধরে থাকেন। ঠাকুর নিম্পন্দ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কি না বইছে। মুখে 
দিব্য হাসি। ভগবানের চিদানন্দরূপ দর্শন করছেন । সেই অপরূপ রূপ দর্শন 
করে তিনি যেন মহানন্দে ভাসছেন । ন্থ্দক্ষ ফটোগ্রাফার এই দুর্লভ চিত্রটি 

সার্দাকালোর রূপবন্ধনে ধরে রেখেছেন 1৩৯ 

এই প্রসঙ্গে স্রণধোগ্য ব্রক্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও প্ররামকৃষ্কের মিলনে যে 

ভাবোচ্ছাসের উত্প্নব উপস্থিত সকলকে আলোড়িত করত তাঁর একটি নির্ভর- 

যোগ্য বর্ণনা । প্রত্যক্ষদর্শী অশ্বিনীকুমার দত্ত একখণ্ড মধুর স্থৃতি উপহার 
দিয়েছেন । অশ্বিনীকুমার লিখেছেন, * কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃঞ্জ ব্রহ্মানন্দকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “কেশব ! কিছু হবে কি? কেশবচন্ত্র সোৎসাহে উত্তর 

করেন, “ই1, হবে বৈকি! এই ইঙ্গিতবাক্যে অশ্বিনীকুমার সন্দেহ করেন এরা 
সকলে বুঝি স্থরাপানে মত্ত হবেন। তার ভ্রান্তধারণ] ভেঙে ঘায়। পরমূহর্তে 

দেখেন মনোমুধধকর এক দৃশ্য । তিনি লিখেছেন, “যেই কথ সেই কাজ । 
মুহুর্তের মধ্যে স্থরার ডাক পড়িল। ঘন রোলে খোল-কর্তাল বাজিল। 

হরিনামের গভীর ধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়। উপ্রে উিত হইল এবং সেই ছুই 

প্রমত্ত ভক্তবীর হরিরসমদিরা পানে আত্মহারা হইয়া পরস্পরের হস্তধারণ 
করতঃ প্রেমকম্পিত পদক্ষেপণে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন 1” সেই 
কীর্তনানন্দের রূপ চাক্ষৃষদর্শনের জন্য পাঠককে উপহার দিব একানি মনোজ 

চিত্র ; সেখানে শ্রীচৈতন্য ও ঈশামশি অন্যান্য ভশু"দর সঙ্গে ভগবতসন্কীর্তনের 

মাঝে দ্বৈনৃত্যে প্রমত্ব। এবং সমন্বয়াবতার এরামকৃষ্চ কেখবচন্দ্রকে ধম 

সমন্বয়ের যূলভাবটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন । তৈলচিত্রখানিকে শ্রীরাম: “হ্থরেন্দ্ের 

৩৯ এই গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্রটি “কমলকুটারে গৃহীত হয়েছিল :৮৭৯ 
খ্ীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর । গভীর ভাবসমাধিতে নিমগ্ন চৈতন্যধারীর এই 
চিত্ত ধর্মজগতে ছুললভ একটি দলিল। 

( ১২৩) 



পট” বলে চিহ্নিত করেছিলেন ।৪* এই চিত্রপটের ভাব ও শিল্পসৌন্দ্যের 

তিনি প্রশংসা করেছিলেন | কেশবচন্দ্রও ছবিখানি দেখে একটি চিঠিতে লিখে- 
ছিলেন, '319556৫ 15 16 ৮/110 1)25$ ০00০081০0. (1)1$ 1068.১১ (সেই পুরুষ 

ধন্য যার হৃদয়ে এই তাৰ জাগরিত হইয়াছে |) এই তৈলচিত্র থেকে শ্রীরামকু্চ 
ও ব্রক্ষানন্দ কেশবচন্দ্রের নৃত্যরত মনোরম দৃশ্যটি ধারণ! কর] যেতে পারে। 

শ্ীরামরুষের কীর্তন-নর্তনের উদ্দেশ্য ও গতিবিধি বিচিত্রভাবে স্ফুরিত 
হত | একটি সুন্দর উদাহরণ পাঠকের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরা ষেতে 

পারে। স্থরেন্্রনাথ দেবীভক্ত, ধর্ম-মোক্ষ ছুয়েরই অধিকারী । শ্রীরামকৃঞ্ধের 

রূপাঁভাজন | তার বাড়ীর দোতলায় কীর্তনের আসর বসেছে । স্থকগ 

ত্রেলোক্যনাথের সংগীতে শ্রীরামকঞ্ষের সপ্তন্থরে বাধা হৃদয়বীণ] ঝঙ্কার দিয়ে 

ওঠে, ক্রমে ভাঁব উদ্বেলিত হয়ে ওঠে । প্রত্যক্ষদশর্শ লিখেছেন, 

তাবাবেগে ওঠে ঝড় অঙ্গ-আন্দোলন । 

সাগরে তরঙ্গ যবে প্রবল পবন ॥ 

মনোহর] এক ছড়া কুন্থমের হার । 

স্থরেন্দ্র করিয়াছিল যতনে জোগাড় ॥ 

পিরীতে প্রভূর গলে পরাইলে পরে । 
অমনি লইয় মাল। ফেলিলেন ছুড়ে ॥ 

স্বরেন্দরের প্রাণে লাগে, নয়নে অশ্রু ঝরে | বিষগ্ন স্রেন্দ্র পশ্চিমের বারান্দায় 

গিয়ে বসেম। সম্মুখে উপস্থিত রাম, মনোমোহন প্রভৃতিকে দেখে বলেন, 

“আমার রাগ হয়েছে; রাঢ় দেশের বামূন এসব জিনিসের মর্যাদ1] কি জানে । 

অনেক টাঁক1 খরচ করে এই মালা; ক্রোধে বললাম, সব মাল! আর সকলের 

গলায় দাও । এখন বুঝতে পারছি আমার অপরাধ ; ভগবান পয়সার কেউ 
নয়; অহঙ্কারের কেউ নয়। আমি অহঙ্কারী, আমার প্জা কেন লবেন? 

আমার বাচতে ইচ্ছ। নাই 1১৪১ আকুল অশ্রধারায় ভিজে তার অহঙ্কারের 

টিপি নরম হয় অগ্রগতির পথের বাধা দূর হয়। বাহযতঃ অশ্রধারায় বুক 

ভেসে যায়। | 

এদিকে কীর্তনীয়! নৃতন এক গান ধরেছেন, “হৃদয় পরশমণি”? | 

৪০ চিত্রটি প্রতিবাসী* *জন্মভূমি” “উদ্বোধন' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় 
ও কয়েকটি পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে । 

৪১ কথামৃত ৫।পরি!৯২ 

(১২৪) 



প্রমোন্সন্ত শ্বরামকৃষ্চ ভাবে মাতোয়ারা হয়ে নাঁচছেন। হঠাৎ পরিত্যক্ত 

মনোরম মালাখানি গলায় ধারণ করেন। আপাদবিলম্থিত কুহৃমহারে 

শ্ররামকৃষ্ণের রূপমাধুরী শতগুণে বৃদ্ধি পায়। পু'থিকার বলেন 

“নয়ন-বিনোদ দেহে কি লাবণ্য খেলে । 

শান্তিময় কাস্তিছট] বদনমণ্ডলে |” 

নেচে নেচে গান করেন আনন্দঘন শ্ারামকুঞ«্চ। মাঝে আখর জোগান “ভূষণ 

বাকি কিআছেরে। জগৎচন্ত্র হার পরেছি !” স্থরেন্্র আনন্দে বিভোর । 

দেখেন “প্রভুর গলায় মাল! ছুলিয়া ছুলিয়া, হইতেছে আন্দোলিত পদ 
পরশিয়া।” স্রেন্দ্রের মনে ধারণা বদ্ধযূল হয়, ভগবান দর্পহারী, কিন্ত 
কাঙালের অকিঞ্চনের ধন। 

শ্ররামরুঞ্জের শুদ্ধমনে ফুট ওঠে, তিনি নটবর প্রগৌরাঙ্গের নগরসংকীর্তন 

দেখবেন | জগন্মাতা তার কোন আকাজ্ষাই অপূর্ণ রাখেন না। একদিন 

দক্ষিণেশরে বাসগৃহের বারান্দায় দাড়িয়ে তিনি দেখেন এক নয়নানন্দকর 

দৃশ্য | পঞ্চবটীর দিক হতে একটি বিরাট সংকীর্তনের দল বকুলতলার দিকে 

অগ্রর হচ্ছে। বকুলতল! হয়ে কালীবাড়ীর প্রধান ফটকের দিকে অগ্রসর 

হয়। মহাপ্রভূ হরিপ্রেমে মাতোয়ারা, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য ভাবে 
বিহ্বল । জনসমুদ্রের সর্বত্র আনন্দ ও উল্লাস পরিব্যাপ্ত । এই সংকীর্তন দলের 
মধ্যেই শীর।মকুঞ্চ দেখেছিলেন বলরাম বসু ও মহেন্দ্রনাথ গ%ুকে। 

রামরুষ্চের ঘরের দেওয়ালে টার্জানে। ছবিগুলির মধ্যে «খানি ছিল 

সপাধদ শ্রীগৌরাঙ্গের নগরসংকীতঙনের ছবি। ছু"রঙে ছাপান মনোহর 

ছবিখানি। ১৮৮৫ খ্রীঃ ২০শে সেপ্টেম্বর শ্রারামকষ্চ এই চিত্রপটথানি দান 

করেছিলেন মাষ্টারমশাইকে । বঙ্মানে এই ছবিখানি কথামৃত ভবনে 
( কলিকাতী1-ও ) স্থুরক্ষিত। 

চৈতগ্ঠচরিতামতের অন্ত্যলীলাতে মহাপ্রভু বলেছেন, “নাম সংকীর্তন 

হইতে সর্বানর্থনাশ | সর্বশুভোদয় কৃ পরম উল্লাম।” ভাবচক্ষে মহা- 

সংকীর্তন প্রত্যক্ষ করে ই্ররামকঞ্চ যে প্রেমামৃত আস্বাদন করেছিলেন সে 
মহাসংকীর্তন বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে তার নিজের জীবনে । ভাগ্নে হৃদয়কে 

সঙ্গে করে তিনি শিহড়গ্রামে গিয়েছিলেন । পরবর্তীকালে তিনি ম্ৃতিচারণ 

করেছিলেন, “ওদেশে যখন হৃদয়ের বাড়ীতে ছিলুম তধন শ্তামবাজারে নিয়ে 

গেল। বুঝলুম গৌরাঙ্গভক্ত, গায়ে ঢুকবার আগে দেখিয়ে দিলে । দেঁখলুম 
শা 

/ ১২৫) 



গৌরাঙ্গ! এমনি আকর্ষন -সাতদ্দিন সাতরাত লোকের ভীড়। কেবল 

কীর্তন আর নৃত্য। পাঁচিলে লোক, গাছে লোক! নটবর গোম্বামীর 

বাড়ীতে ছিলুম, সেখানে রাতদিন তীড়।...বব উঠে গেল-_ সাতবার মরে 

সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেছে । পাছে আমার সর্ধিগরমি হয়, 
হদে মাঠে টেনে নিয়ে ধেত 3 সেখানে আবার পি"পড়ের সার! আবার 

খোল করতাঁল--তাকুটি, তাকুটি !.. আকর্ষণ কাকে বলে, এখানেই 

বুঝলুম । হরিলীলায় যেগমায়ার সাহাধ্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেলকি 
লেগে যায়।”৪২ শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহ এই মনোহর সংকীর্তনের বর্ণন] 

দিয়েছেন, 'কীর্তনের আরম্ভ হইতেই শ্রীরামকঞ্চদেব মুহুমূণ্ছ বাহচৈতন্ত 

হারাইতে লাগিলেন, কখনও ঘোর ভাবাবস্থায় অপরূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়] নৃত্য 

করিতে লাগিলেন | যেন সর্বাঙ্গ অস্থিহীন__তাহার দেহসরসী যেন ভগবৎ- 

প্রেমানন্দ-মলয়ে তরঙ্গায়িত । আবার কখনও বা মহাভাবে সমাধিস্থ নিম্পন্দ, 

স্থিরনেত্রে দরদরধারে প্রেমাশ্র বহিতেছে। অমনি হৃদয় আমিয়! পশ্চাৎ 

হইতে অঙ্গ ধরিয়া! কর্ণে প্রণবোচ্চারণ করিতেছেন । আবার ক্ষণেক পরে 

মহানন্দে উদ্দাম নৃত্য ও মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন ।...সকলেই চিত্রাপিতের 
হ্যায় একদৃষ্টে সেই আনন্দমূতি অবলোকন করিতেছেন ।...দেখিতে দেখিতে 

দিনমণি অস্ত গেলেন । অমনি পুনরায় শঙ্ঘ-কাসর ঘণ্টার রবে আনন্দের তরঙ্গ 
আরও হুহঙ্কারের সহিত মাঁতিয়। উঠিল | কীহনের মণ্যস্থিত সহম্র সহত্র লোক 

সকলেই আত্মহারা, প্রেমের বন্যায় ভাসমান । ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, 
তখাপি কাহারও বাহাজ্ঞান নাই । পুনরায় রাত্রি আসিল এবং রাত্রি প্রভাত 

হইল ।”৪৩ জীবনীকার রামচন্দ্র লিখেহেন, “এমন নৃত্য কেহ কখনও দেখে 

নাই, এসব কীর্তন কেহ শুনে নাই।” 
এই ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীশ্নরামরুষ্*-পু'থিকার লিখেছেন, 

অগ্ঠপি শিহরে এই কীঙনের কথ]! 

দেখাশুনা ষাহাদের, মনে আছে গাথা । 

স্বরণে অপার স্থখ, সমস্বরে কয়। 

আমরি আমরি কথ] কহিবার নয় ॥ ( পৃঃ ২৩২) 

৪২ কথামত ৪।২।২ 
৪৩ গুরুদাস বর্মন £ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণ চরিত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৫৪-৬ 
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মহাঁসংকীর্ভনের ভাবৈশ্বর্ধ “ইয়ংবেঙ্গলদের” দেখাবার জ্রন্য ব্যগ্র হন 

শ্রীরামরুঞ্চ। ১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্দের গ্রীক্ষকাল | শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় ক্যান্সার 

রোগের স্থচন। পরিস্ফুট। অনেকের নিষেধ অগ্রাহৃ করে, তিনি সাবধানে 

থাকবেন, সমঝিয়ে চলবেন ইত্যাদি ভরস] দিয়ে নৌকায় করে পানিহাটির 
উৎসবে যান। সেদিন জোর্ঠ শুরা ত্রয়োদশী । সেখানে চিডার মহোৎসব, 

আনন্দের মেলা, হরিনামের হাটবাজার । শ্রীরামকুষ্চ সদলবলে পানিহাটি 
পৌছান ছুইপ্রহরে | মণিসেনের বাড়ীতে নাটমন্দির থেকে রাধাকৃষ্ণের যুগল- 
মৃন্তি দর্শন করেন । শ্রীরামকৃষ্ণের নজরে পড়ে শিখাস্থত্রণারী, তিলকচক্রান্কিত, 

দীর্ঘস্থলবপু গৌরবর্ণ এক পুরুষ); পরিধানে ধোঁপদুরস্ত রেলির উনপঞ্চাশের 

ধুতি, ট'যাকে একগোছা পয়সা, ভাবাবিষ্টের স্তায় অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যরত। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তবা করেন “ঢং দেখ” । এদ্দিকে নকল ইঙ্গিত করে আসলের, 

ভেক স্মরণ করিয়ে দেয় সত্যবস্তকে ৷ শ্রীরামকৃষ্ণের পরিকরগণ তীর মন্তব্যের 

তাৎপর্য অবধাঁরণ করার পূর্বেই তিনি একলাফে অবতীর্ণ হন কীর্তনদলের 

মধ্যে । পীরামরূঞ্জ ভাবসমাধিতে স্বস্থির গম্ভীর, তীর প্রসন্ন বদনে হাশ্তদীপ্তি | 

কিঝি ভাবসম্বরণ হলে তিনি মধুর নৃত্যের ছন্দে দোলায়িত হন, উপস্থিত 

সক.র অন্তরে দোলের সৃষ্টি করেন। প্রত্যক্ষদনশর্শ শরৎচন্দ্র বর্ণনা! করেছেন, 
«তিনি কখন ও অর্পণবাহাদশা লাভপূর্বক সিংহবিক্রমে নৃতা করিতে এবং কখনও 

সংজ্ঞা হারাইয়। স্থির হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । ভাবাবেগে নৃত্য 

করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতশদে তালে তালে কথনও অগ্রসর এবং কখনও 

পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল তিনি যেন 

ন্থথময় সাগরে মীনের ন্যায় মহানন্দে সম্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন । প্রতি 

অঙ্গের গতি ও চালনাতে এ ভাব পরিস্ফুট হইয়া তাহাতে যে অপষ্টপূর্ব 
কোমলত] ও মাধুর্য মিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, 
তাহ! বর্ণনা! কর1 অসম্ভব।-..কিন্ত দিব্যভাবাবেগে আত্মহার! হইয়! তাওবনৃত্য 

করিবার কালে ঠাকুরের দেহে যেরূপ রুত্রমধুর সৌন্দর্য ফুটিয়! উঠিত, তাহার 
আংশিক ছায়াপাতও আমার্দিগের নয়নগোচর হয় নাই । প্রবল ভাবোল্লাসে 
উদ্বেলিত হইয়1 তাহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাকিত তখন ভ্রম 

হইত, উহ বুঝি কঠিন জড়-উপাদানে নিমিত নহে, বুঝি আনন্দসাগরে 
উত্তালতরঙ্ক উঠিয়। প্রচগ্ুবেগে সন্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়। অগ্রসর 
হইতেছে_-এখনই আবার গলিয়া৷ তরল হইয়! উহার এ আকার লোকদৃষ্টির 
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অগোচর হইবে । আসল ও নকল পদার্থের মধ্যে কত প্রভেদ কাহাক্েও 

বুঝাইতে হইল ন11”8৪ প্রায় আধঘণ্ট। পরে তিনি রাঘবপণ্ডিতের বাটার 
দিকে অগ্রসর হন । পর্যায়ক্রমে অবস্থাত্রয়ের মধ্যে ভাসমান শ্রীরামকৃষ্ণের বিগ্রহে 

পরিবর্তনশীল ভাববিচ্ছ,রণ দেখে দর্শকগণ অনন্ুভূত রসাম্বাদ লাভ করেন। 
কীর্তন নৃত্যে তাণ্ডব ও লাস্তের সমন্বয় ঘটেছে । শ্রীরামকুষ্ের নৃত্যছন্দের 

মধ্যে পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠতা ও উদ্দামতার সঙ্গে কোমল করুণ রসের সমন্বয় 

খোল-করতালের তালে তালে মধুময় পরিমণ্ডল রচনা করে। প্রত্যক্ষদরশ 
কথাযৃতকার মন্তব্য করেছেন, “পেনেটির মহোত্সবে সমবেত সহ নরনারী 
ভাবিতেছে, এই মহাপুরুষের ভিতর নিশ্চয়ই শ্রাগৌরাঙ্গের আবিভাব হইয়াছে । 

ছুই একজন ভাবিতেছে, ইনিই বা সাক্ষাৎ সেই গৌরাঙ্গ 1১৪৫ 

মহোৎ্সবে শ্রারামকৃঞ্ধের উদ্দামনৃত্যের ষে ভাবরূপটি পুঁথিকারের চক্ষে 

প্রত্যক্ষ হয়েছিল সেটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । কেশরি-বিক্রম-নৃত্যে শিল্পীর 

আকুল গাত্র পুলকিত। 

শিল্পীর ছন্দায়িত দেহতঙ্গিমার মধ্যে লক্ষ্য করেন পুঁথিকার £ 
নৃত্যে মোর শ্রপ্রভূর কর, 

আকর্ণ পুরিত টানে যেইরূপ ধন্ুগ্ুণে, 

ধান্ুকী ছাডিতে যায় শর | 

বাম হস্ত গ্রসারিত সরল শরের মত, 

দক্ষিণ বুকের দিকে মোড়া, 

ঠিক যেন আধাআধি গল। কিন্বা কঠাবধি, 
বক্ষে লগ্ন অঙ্গুলির গোড়1। 

ধরে অঙ্রে মহাবল পদচাপে ধরাতল, 

অবিকল হেলাহেলি করে। 

কত অঙ্গ এত ঢলে পড়ে যেন তৃমিতলে, 

পড়ি পড়ি কিন্তু নাহি পড়ে ॥৪৬ 

৪৪ ্রীত্ীরামরুঞ্চলীলা প্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড পৃঃ ২৭৩-৭৫ | শিল্পাচার্য নন্দলাল 

বন্ধু শ্রীরামকঞ্চের প্রেমোন্মত্ত ভাবনৃত্যটি একটি রেখাচিত্রে পরিস্ফুট 
করেছেন । বিভিন্ন পত্র পত্রিক। ও বইয়ে ছবিটি ছাঁপ। হয়েছে । 

৪৫ কথামত ৪1৬১ ৰ 

৪৬ শ্রীশ্রীরামকষ্ণপু থি, এঁ, পৃঃ ৫৭১ 
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সংকীর্তনে গননানসের সাধুক্গ্য বাংলার সংস্কৃতির এচট বৈশিষ্ট্য ।" 

শ্রীরামকৃঞ্চকুত সংকীর্তনে এতিহানুগ সাধারণধর্ম তে] ছিল । সেই সঙ্গে ছিল 

শ্ররামকঞ্চের অভিনবত্ব, স্বন্ীয়তা, সর্বোপরি নিখুঁত উদ্দেশ্ত তানতা ? 

সংকীতনপ্রিয় রামচন্দ্র দর্ত লিপিবদ্ধ করে গেছেন স্বীয় ধারণ ; “আমরা 

অনেক সংকীর্তন ও প্রেমিক ভক্ত দেখিয়াছি-**অনেক লয়-মান-সংযুক্ত বৃত্যও' 

দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংসদেবের নৃত্য ও সংকীর্তনের তাৰ এক চৈতন্যদেক' 

ব্যতীত আর কাহারও সহিত তুলনা হইতে পারে না। "'হরিভক্ত যাহারা» 
তাহার! সেই সংকীর্তন শ্রবণ করিয়া প্রেম।বেগে পুলকিত হইতেন ॥ 
একথা আশ্চর্যের বিষয় নহে । কিন্তু যাহার তমোগুণের আকর, ঈশ্বরের 

অস্তিত্ব জানিতেন না,.."ধাহারা ভাব ও প্রেমকে মস্তিষ্কের বিকার বলিয়া 

ঘোষণা করিতেন, তাহারা প্রেমে বিহ্বল হইয়া অংকীঞনে নৃত্য: 

করিয়াছেন 1৮8৭ কীর্তনে বিশেষতঃ প্রীরামরূষ্ণের কীর্তনে প্রধান উপজীব্য 

ভাব। ঈষৎ অঙ্গতঙ্গী ও প্রবল বা স্পষ্ট অঙ্গভঙ্গী ভাবের গভীরতার সঙ্গে 

প্রকটিত হত। 

অধ্যাত্মভাবসম্পকক্ত শ্রীবামরুষ্ধের সংকীঙ্ন ও নৃত্যের কল্যাণপ্রন্থ প্রভাব 

ছাড়াও নান্দনিক যৃল্যবিচার করেছেন কয়েকজন গ্রত,ক্ষদশী। লিখেছেন 
বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, “চিরঞ্জীব শম্নার একতারা বাদনে “নারে আনন্দময়ীর 

ছেলে তোর] ঘুরে ফিরে” গীতশ্রবণে ভারাখেশে গলিত কাঞ্চনবপু প্রতু 

ভক্তগণকে ন্বর্গহুথ বিতরণমানসে বামবানু উত্তোলন ও দক্ষিণ ও কুঞ্চনে, 

বামপদ আগে ও দক্ষিণচরণ পিছে বাড়াইয়া এমন মধুর নৃতা করেন, তাহ। 
বর্ণনাতীত। আপনি মেতে জগৎ মাতায় এই প্রথম দেখিলাম । এ নৃত্যনর্শনে 

তক্তের তে! কথাই নাই, দর্শকেরাও সংক্ামিত হইয়] নৃত্য করিতেছে বোধ - 

হল। যেন সমগ্র ভবনটিই নাচিতেছে ।”৪ 

আধ্যাত্মিকভাবের সঞ্চরণ ও পরিপুষ্টিই প্রীরামকষ্ণেের নৃত্য ও সংকীইনের 
মুখ্য লক্ষ্য। সেইসঙ্গে নান্দনিক গুণযু ক শিল্পান্থভূতিও কিভাবে উত্ভৃত হ'ত 
সেটি বিশেষ লক্ষণীয় । মুক্ত প্রাঙ্গণে পাণিহাটিতে নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্কে আমর 

' দেখেছি, মণিমপ্পিকের বাড়ীর দোতালায় নৃত্যকারী শিল্পীকে দেখেছি। 

গৃহাভ্যস্তরে নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 

৪৭ শ্রীশ্ররামকঞ্চ পরমহংসদেবের জীবনবুন্তান্ত, পৃঃ ৬৯ 
৪৮ শ্রীশ্্ররামকৃষ্চ লীলামৃত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৪৬ 

(১২৯) 

রামকষ--৯ 



“অপূর্ব দৃশ্ঠ ! গৃহের ভিতরে স্বর্গীয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গ খরশ্রোতে প্রবাহিত 

হইতেছে $...আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে 
কখনও দ্রতপদে তালে তালে সম্মুখে অগ্রসর হইতেঠেন আবার কখনও বা 

রূপে পশ্চাতে হাটিয়া আসিতেছেন এবং ধরূপে যেদিকে তিনি অগ্রসর 

হইতেছেন, সেইদিকের লোকেরা" মন্ত্মুগ্ধবৎ হইয়। তাহার অনায়াসগমমের জন্য 
স্থান ছাড়িয়া দিতেছে । তাহার হাস্তপূর্ণ আননে অদ্ষটপূর্ব দিব্যজ্যোতি ক্রীড়া 
করিতেছে । এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব কোমলতা ও মাধূর্ধের সহিত সিংহের 
ন্যায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে । সে এক অপূর্ব নৃত্য-_তাহাতে 

আভম্বর নাই, লম্ষন নাই, কচ্ছপাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গ-বিকৃতি বা অঙ্গ-সংযম- 

বাহিত্য নাই ...নির্মল সলিলরাশি প্রাঞ্ধ হইয়। মৎ্স্ত যেমন কখনও ধীরভাবে 

; এবং কখন দ্রুত সম্ভরণ ছারা চতুর্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, 
ঠাকুরের এই অপূর্ব নৃত্যও যেন ঠিক তদ্রপ। তিনি ষেন আনন্দসাগর- ব্রহ্ষ- 
স্বরূপে নিমগ্ন হইয়! নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গ সংস্থানে প্রকাশ করিতে- 

ছিলেন ।”৪৯ শ্রীরামরুঞ্ধকে কেন্দ্র করে দিব্যোজ্জল আনন্দধার] চারিদিকে 

বিকীর্ণ হচ্ছিল। উপস্থিত ব্যক্তিদের অন্তরের দীপ জলে উঠেছিল । 

ভাবোজ্জল পরিবেশে মৌতাত হুষ্টি হয়েছিল । 
বৃত্য-নাট্যে অসাধারণ গ্রতিভাধর গিরিশচন্দ্র শরামকৃঞ্জের ভাবনৃত্য ও 

তার বিপুল প্রভাব সম্বন্ধে নৃত্য* প্রবন্ধে লিখেছেন, “কঠোর তিতিক্ষাশালী 
প্রকাশানন্দ যে গৌরাঙ্গের নৃত্যদর্শনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন একথপ্রত্যন্ম করিতে 

পারিতাম না। কিন্ত প্রত্যয় করিতে বাধ্য, আমর] ষে রামকুষ্জদেবের নৃত্য 

দেখিয়াছি | 'নদে টলমল করে” মুদঙ্গতালে গান হইতেছে, রামকঞ্জ নাচিতে- 

ছেন ; যে ভাগাবান দেখিয়াছেন_ আমরা দর্শন করিয়াছি, তিনি প্রত্যক্ষ 

দেখিয়াছেন যে, ভাবপ্রবাহে পৃথিবী টলটলায়মানা! কেবল নদে টল্মল্ 

করিতেছে না, সমস্তই টলটলায়মাঁন1া। যেসে নাচ দেখিয়াছে, তৎসময়ে 

পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাবিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই । নাচের এতদূর শক্ি | 
সৌন্দর্য যে তাহার ভিত্তি।”৫* শ্রীরামকৃষ্ের সকল সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্যের সমাপ্থি 
ভক্তিরসমার্গে সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীরামরুষ্জের নৃত্যের অপরিসীম শক্তি ও 

অপার সৌন্দর্য সম্পর্কে নৃত্যকলাবিদ গিরিশচন্দ্রের মূল্যায়ন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ 

৪৯ শীশ্রীরামকষ্চলীলাপ্রলঙ্গ; পঞ্চমথণ্ড, পৃঃ ৩১ 

রর গিরিশগ্রস্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৩য় হণ, গৃঃ ৮৫৩ 

(১৩০) 



যোজন | কাব্য, সুর ও নৃত্যের ত্রিবেণীসঙ্গমে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি 

সর্বানুস্যত অখণ্ড পরমসত্। বিচিত্রবৈভবে অভিব্যক্ত | 

নৃত্যশিলী শ্ীরামরুঞ্ধের কয়েকটি বিষয়ে স্বকীয়ত] বিশেষ লক্ষণীয় । নাতি- 

দীর্ঘ, ক্ষীণকায়, চোখ ছুটি অর্ধনিমীলিত, মুখমগ্ডলে সাত্বিকভাবের বিভা, 

য়সট] পঞ্চাশের কাছাক।ছি | কিন্তু নৃত্যুরত শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের দেহবল্লরীতে 

স্কুরিত পৌরুষদপ্ত তেজ, প্রাণবন্ত শক্তির মাধুর্য দর্শকমাত্রকেই বিস্মিত করত | 
শ্ররামকষ্মের কীর্তন ও নৃত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মহেন্দত্রনাথ দত্ত উল্লেখ 

করেছেন, “পরমহংস মশাই-এর কীর্তনের মধ্যে-"ভাবের আধিক্য 

হওয়ায় তাহার অঙ্গসঞ্চষলন হইন্ত 3...দেহ ভাবরাশির শক্তি ধারণ করিতে 
পারিত না৷ বলিয়া, কখনে বা অঙ্গসঞ্চালন হইত, কখনে। বা দেহ নিঃস্পন্দ 
হইয়া যাইত | সেই সময় তাহার মুখ হইতে একপ্রকার আভ। বাহুত হইত। 

." সাধারণ লোকের কীর্তন হইল 'গতিঃ হইতে “ভাব” এ..-পরমহংস মশাই- 
এর নৃত্য হইল “ভাব” হইতে "গতিতে ।*"*সাধারণ লোকের নৃত্য হইল 

'নরনৃত্য* পরমহংস মশাই-এর নৃত্য হইল “দেবনৃত্য”, যাহাকে চলিত কথায় 
বলে “শিবনৃত্য” |...এই ন্ত্য দেখিতে দেখিতে সকলেই নিশ্চল ও বিভোব 

হইয়া যাইত; যেন সকলের মনকে তিনি একেবারে ভাবলোকে লইয়া 
যাইতেন। সকলেই যেন নির্বাক, নিংস্পন্দ পুত্তলিকাঁর ন্যায় স্থির হইয়! 
থাকিত, সকলেই অভিভূত ও তন্ময় হইয়া পড়িত, সকলেরই মন তখন 

উচ্চস্তরে চলিয়া যাইত ।-*.পরমহংস মশাই যেন ভাবযৃত্তি ধ'*" করিতেন 
এবং স্বয়ং চাঁপজমাট ভাবমূত্তি লইয়া, সকলের ভিতর অক্নবিস্তর সেই ভাব 
উদ্বোধিত করিয়া দিতেন 1***কীর্তনেও যে গভীর ধ্যান হয়, এইটি সর্বদাই 

অনুভব করিতাম।**একটি বিষয় আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতাম যে, 

তনকালে পরমহংস মশাই-এর পদসঞ্চালন প্রথম যে পরিধির ভিতর হইত, 

তাহার পর উহা এক ইঞ্চি আগেও যাইত ন| ব1] পিছনেও যাইত না, ঠিক 
যেন কাটায় কাটায় মাপ করিয়া তাহার পদসঞ্কালন হইত ।”৫১ এসকল 
টেকনিকের বৈশিষ্ট্য সত্বেও ভাবের আত্মগ্রকাশের সামগ্রিক রূপ হিসাবে 

শ্রীরামরুঞ্চের নৃত্যকলা ছিল স্বতঃস্ফুর্ত, বলিষ্ঠ ও নব নব রসতরঙ্গে 
উত্প্লাবিত। 

সঙ্গীত নৃত্যনাট্য বিষয়ে র সঙ্গ শ্রীরামরুষ্ণের অপর একটি বৈশিষ্ট্য সমকালীন 

৫১. মহেন্্রনাথ দত্ব £ প্রশ্রীরামকষের অনুধ্যান, পৃঃ ১১৪-১৬ 

(১৩১) 



ব্যক্তিদ্দের এবং তৎ্পরবর্তীকালের রামকষ্চজীবন অন্ুধ্যানকারীদের বিস্মিত 
করেছে । অনেকবারই লক্ষ্য করা গেছে দীর্ঘকাল নৃত্যগীত করে অপরে 
্রাস্তর্লাস্ত বিশ্রামকাতর কিন্ত “ধৃত্যুৎসাহসমদ্বিত” শ্রীরামকষ্ণ অধিকতর উল্লাসে 

সৎপ্রসঙ্গ বা সঙ্গীতে আত্মনিয়োগ করেছেন । স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকষের 
এই অমানুষিক ক্ষমতা সম্বন্ধে যথার্থই সিদ্ধাত্ত করেছেন, “ভাঁগবতী তন্থ 
ব্যতীত মানবদেহ এরূপ বন্। ধারণে কদাচ সমর্থ হয় না” 

শিল্পী শ্রীরামকৃষ্জের অপর একটি অতিমানবিক শক্তিও কম বিস্মিত করে 

না। স্বার্থ ভোগস্থখ-স্পৃহাশৃন্য শ্ররামকৃষ্ধের ইন্দ্রিয-মন-বুদ্ধি সাধারণ অপেক্ষা 
তীক্ষতর ছিল । তাছাড়াও লাধারণ ভাবস্ূমি উত্তরণ করে তিনি উচ্চ-উচ্চতর 

পর্যায় হতে রূপরসাত্মক জগৎমালঞ্চ নব নব-ভাবে উপলব্ধি করতেন । সেই- 

সঙ্গে তার সমগ্র মন একতানে একটি বিষয়কে গ্রহণ করে নিষ্ঠার সঙ্গে তদন্ুকূল 

অনুষ্ঠান করতে অভ্যস্ত ছিল। মনমুখের এক্যমিদ্ধির ফলেই উদ্দেশ্টের 
বিপরীত কোন কর্ম তিনি করতেন না বা করতে পারতেন না । সেইসঙ্গে 

“ভাবমুখে” অবস্থিতি শিল্পী ও বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনালোককে একটি দুর্লভ 

অনুভূতিতে অন্রঞ্িত করে রেখেছিল । লীনাপ্রসঙ্গকারের ভাষায় ভাবমুথে 
থাকার তাৎপর্য হচ্ছে £ “যাহ। হইতে তগ্রকার বিশ্বভাবের উৎপত্তি হইতেছে 

সেই বিরাট আমিই তুমি, তাহার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা, তাহার কার্ধই তোমার 
কার্২--এই ভাবটি ঠিক ঠিক প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়। জীবন যাপন কর। ও 
লোককল্যাঁণ সাধন কর]11” শ্রীরামক্চের শরীর ও মনের এ+মকল বৈশিষ্ট্য 
অনুধাবন করলে অনুমান কর] যায় অধ্যাত্বশিনী শ্ররামকষ্ণের মৌলিক 

উপলব্ধি। তিনি বলেন; “আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিসমুদ্র, অন্ত নাই | 
তাই থেকে এই সব লীল। উঠল, আবার এতেই লয় হয়ে গেল।৮৫২ এই 

জগৎ-মালঞ্চে রসাস্বাদনের জন্য অবতীর্ণ শিল্পী তার চুড়ান্ত অ্ভূতি ব্যাধ্যা 
করে সাদাসিধে ভাষায় বলেছেন, “যখন অন্তমুথ সমাধিস্থ-তখনও দেখছি 
তিনি। আবার যখন বাইরের জগতে মন এল, তখনও দেখছি তিনি ।”৫৩ 
তাছাড়াও তার নিশ্চিত উপলব্ধির অন্তর্গত মৌল ভাব £ “এক এক সময় 

ভাবি, তিনিই আমি, আমিই তিনি 1৮৫8 

৫২ কথামত ১।১৩।৬ 

৫৩ কথামত 81২০।৬ 

৫৪ কথামত ৫ পরিশিষ্ট 

(১৩২) 



সুস্ম-অন্ভূতিসম্পন্ন বিশ্বাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের আস্তর উপলব্ধির এশ্বর্যই চিত্র- 
কলায়, ভাস্কর্ষে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, নাটেয শ্ষুরিত হয়েছিল । বিশ্বাত্মার ছন্দে 

ছন্দায়িত শ্রীরামরুষ্ণের চলন-বলন ধরন-ধাঁরণ অতি চারুদর্শন, তার স্বতঃস্ফূর্ত 
কার ও চারু শিল্প নয়নানন্দকর, তাঁর বিবিধ বিচিত্র শিল্পচর্চা নন্দনততব্বের 

অন্দরমহলে প্রবেশ করেও তাদের শাসনের উঁচু প্রাকার অতিক্রম করেছে। 

সেকারণেই সর্বানন্দী শ্রীরামরুষ্জ তার অপূর্ব শিল্পচর্ঠার দ্বার ধেশকার টি 
ংসারক্ষেত্রকে 'মজার কুঠি”তে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন । কল্পনা 

করতে পরি, মজার কুঠি এই সংশারমঞ্চে “রামকৃষ্ণদেব এদিক ওদিক হেলিয়া 
ছুলিয়া আবার কখনও বা তালে তালে করতালি দরিয়া গাহিতে গাহিতে নৃত্য 

করিতেছেন ।...আবার কখনও “লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরণ, উদ্দামনৃত্য, যেন 

সেই ননীর মত কোমল দেহে সিংহের বল। গানের ভাব অনুযায়ী তাল ও 

লয় তরঙ্গ, তাল ও লয়ের তরঙ্গের সঙ্গে শরীরের তরঙ্গ, তাহার সহিত সমস্ত 

ভঞ্তবর্গের মনে ভাবতরঙ্গ ঘেন ভগবৎপ্রেমের বন্যা । ঘর দ্বার পৃর্থী বাছু আন্গাশ 

সমস্ত বিশ্বসংসার যেন সেই প্রেম প্রবাহে স্পন্দিত ও আত্মহার11১৫৫ 

এই প্রেমহিল্লোলে শোভমান তাবোল্লাসপূর্ণ প্রামরু্ণ। তাকে দেখে, 
“ডুবলে। নয়ন ফিরে না এলো ৷ গৌর বূপসাগরে সাতার ভূলে, তলিয়ে গেল 

আম।র মন।” শ্রীরামরুষেের মধ্যে খষির প্রজ্ঞা ও শিল্পীর স্থম্মান্ুভৃতি মিলিত 

হয়েছে, দেবত্ব ও মন্থত্যত্ডের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে, 
'ঠাকুর নিজে একজন কত বড় আর্টিস্ট ছিলেন।” “ সর্ববিদ্যার : য় যুগাবতার* 

প্রীরামকৃষ্ণকে আশ্রয় করে গণজীবনের দ্দিকে দিকে নবোন্মেষ ঘটেছিল, এখনও 

ঘটে চলেছে । স্বামী বিবেকানন্দের এতিহাসিক বিঙ্লেষণে “ঠাকুর এসে- 

ছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে ।” 
তারতবর্ষের চিরাচরিত লোকশিক্ষার বাহন কীর্তন, নর্তন নাট্য, মৃত্তিগড়ন 

ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আস্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় এই 
স্বকুম।র শিল্প গুলি সার্থক মর্ধাদায় উদ্দ্ধও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । অবহেলিত 

শিপ্নিগণ সহাহুতৃতি ও অনুপ্রেরণা লাভ করে সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিভার 
স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন । এই বাস্তব যূলায়নেও শ্রীরামরুষ্ণ এই শতাব্দীর 
সর্বশিল্পী-সমাদৃত শিল্পঘনযৃন্তি। নান্দনিক তত্বের মাপকাঠিতে তিনি শিশু 
মোবৎ্সার্ট, কিন্তু সাম গ্রিকদৃষ্টিতে তিনি সচ্ছিদানন্দ সাগরের আনন্দক্ষোটমাত্র । 

৫৫ গুরুদাস বর্মন £ শ্রঞ্ররামরুষ্ণচচরিত, উদ্বোধন, ৮ম বর্ষ, পৃঃ ২৪৩-৪৪ 

(১৩৩) 



শ্বীরামকতষ্চর সর্বধমসমন্ত় 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সঙ্গে ধর্মসমন্থয় তথা সর্ধধ্মসমন্থয় ভাবটি ঘনিষ্ট- 
ভাবে সন্বদ্ধ। “সমস্বয' শবটি শ্রীরামকৃষ্ণের পরবর্তাগণের মনগড়! কিছু নয়, 
তিনি নিজেই শব্ষটি ব্যবহার কর:তন। শ্রীশ্ররামরৃষ্ণকথামুতে পাওয়া যায় 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের পিতাঁকে বলছেন, “যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক! 

অনেকেই একঘেয়ে, আমি কিন্তু দেখি সব এক |” ১ আবার তিনি ঈশান মুখো- 
পাধ্যায়কে বলছেন, “আর সেই সমন্বয়ের কথা? সব মত দিযে তাকে পাওয়া 

যায়। ২ প্রকৃতপক্ষে সমন্বয়ের ভাবাদর্শ তার জীবন ও বাণীতে ওতপ্রোতভাবে 

জড়িত। তিনি বলতেন, “একখেয়ে হোস্ নি, একঘেয়ে হওয়া এখানকার ভাব 

নয় “আমার ভাব কি জান ! আমি মাছ সব রকম খেতি ভালবাসি । আমার 

মেয়েলি স্বভাব ।” 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি সুন্দর তৈলচিত্র। ভক্ত স্রেন্্রনাথ মির 
জনৈক স্থদক্ষ শিল্পীকে দিয়ে শ্রীরামর্ের ধর্মসমন্থয়ের ভাটি ছবিতে তুলে ধরেন। 
ছবিতে শ্রীরামরঞ্চ কেশবচন্ত্রকে দেখাচ্ছেন, বিভিন্ন পথ দিয়ে সব ধর্মাবলম্বীরা 
ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছেন। গন্তব্যস্থান এক. শুধু পথ আলাদা । টতৈলচিত্রটি নন্দ 
বন্থুর বাড়ীতে দেখে শ্রীরার্মরুষ্ণ মন্তব্য করেন, “...ওর ভিতর সবই আছে ।-_ 

ইদানীং ভাব” ৩ 

ধর্মপমন্থয়-তাবটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মধো একটা আঁকম্মিক 
সংযোজন নয়। সমন্বয়ের ভাবাদর্শ তার জীবনে অনুস্থাত। তাঁর বলদ বরদ 

জীবনরসে পবিপুষ্ট। “তিনি কারও ভাব কদীচ নষ্ট করেননি, সমদ্লিতাই তার 

ভাব।” ৪ সকল মত-পথের সঙ্গে অবিরোধে অবস্থিত তার যে সর্বাবগাহী ভাবা- 

দর্শ তা৷ সার্বভৌম; সেই কারণে তিনি “সমস্বয়াচার্য' । তার জীবনে সকল 
ধর্মের স্বরূপটি উদ্ঘাটিত, সেই কারণে তিনি 'সর্ধধর্মস্বরূপ' । মানবকল্যাণে 

১ কথামত 91১৫।১ 

২ এ ৫1৮১ 
৩ এ ৩১৮২ 

৪ বাণী ও রচনা, ১ম সং) ৯৬৮ 

( ১৩৪) 



নিযোঁজিত সকল ভাবের মিলনসাগর তার চরিত্র, সেই কারণে তিনি 'সর্বভাব- 

স্বরূপ' | ৫ তীর জীবন ও বাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য, সেখানে মন মুখ এক | লাল- 
ফি.ত পাড় ধুতি, বনাতের কোট বা মোলস্বিনের চাদর, মোজ। ও কালো বানিশ 

করা চটিজুতা, কখনও বা! কানঢাকা টুপি ও গলাবন্ধ পরিহিত 'পরমহংস' দেখে 
অনেকে বিভ্রাস্ত হয়েছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবান ব্যক্তিমাত্রই তাঁর পৃতসঙ্গলাভ করে 
দেখেছেন তার মপ্যে কখনও ভাবের ঘবে চুরি ছিল না। তীর প্রচারিত 
বাণীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ তাব জীবন। তীর জীবণবৃক্ষে কখনই কোন 

বিরোধ বাস! বাধতে পারেনি, সর্বভাবসমন্থিত স্ুতংহত তাব জীবন ও বাঁণী। 

শ্ীবামকৃষ্ণ-জন্মশতবাহিকী উপলক্ষ্যে রচিত কবিতার ববীন্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের 

এই সমন্বয়-ভাবটি স্থন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন £ "বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা. 

ধেয়ানে তোমাঁর মিলিত হযেছে তাঁরা” । ৬ অপ্যাত্মজগত্ের সের। ভ'বাদর্শগুলি 

'সত্রে মণিগণা ইব' একত্রে গেঁথে শ্রীরামরুষ্ণ সমন্থণের বৈচিত্রাপূর্ণ মালাখানি 
আপন গলায় পরেছেন । অনিন্দা্ন্দর শ্রীরামকষ্মৃতি মহামিলনের প্রতীক । 
তার জীবন মিলনের পীঠস্থান। তার বাণীতে ধ্বনিত মিপন্র স্বর । সেই 

কারণে তার জীবন ও বাণী এত মাধুরধময়, সকল দেশর সকল কালের মান্গষকে 
এত আকুষ্ট করে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেছেন, এই যে ইনি ( পরম- 

হংসদেব ) যা বলেন, তা অত অন্তরে লাগে কেন? এর সব ধর্স দেখ! আছে, 

হিছু মুসলমান খৃষ্টান শান্ত বৈষ্ণব এসব ইনি নিনে করে দেখে,ছন। মধুকর 
নানা ফুলে বসে মধু সঞ্চয় করলে তবেই চাকুটি বেশ হয়।? « 

'ধর্মসমন্থর' কথাটির দু'টি পক্ষ | ধর্গ কাকে বনে এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন 

দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভবে দিষ্ছেন। শাস্্শরিয়ছে 

পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞ;। কণীদ বলেন, 'যতেহভুাদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ 
স ধর্ম; | ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধন, সর্দোপরি ত্রিতাপ হতে নি:শ্রেষস 

অর্থাঞ্থ যুক্তির পথ নির্দেশ করে ধর্ম॥। জৈমিনি বলেন, 'চোদনালক্ষণোহ্্থো 
ধম । অর্থাৎ শান্্রবিহিত আচার পালন ও শাস্তবিরদ্ধ আচরণ হত 

নিবৃত্তিই ধর্ম, যা আচরিত হলে মানুষের হযে স্বাভাবিকভাবে উন্নত 

৫ ন্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'সমন্বরাচা্া, 'সবধমস্বরূপ', আর স্বামী 

অভেদাঁনন্দ লিখেছেন, 'সব্ভাবন্বরূপ | 

৬ উদ্বোধন, ফাল্ধন, ১৩৪২ 

* কথাম্বৃত ৪।২৮।১ 
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জীবনযাপনের জন্য প্রেরণা, হেয়-উপারদদেয় বোধ ও কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে 

সচেতনতা জাগে । আবার পতগ্জলি বলেন, পাঁচটি যম-_অহিংসা, সতা, 

'অস্তেষ়, ব্রন্ষচর্য ও অপরিগ্রহ এবং পাঁচটি নিয়ম-_শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, 
শ্বাঁধায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান- এই দশটির পালনই ধর্ম । আবার ধর্মবিজ্ঞানের 

বিশ্লেষণে বোঝা যাঁয় যে, ধর্ম জগৎসংসারকে ধারণ করে আছে । মহাভারতকার 

বলেন, ধাঁরণাদ্ধর্ম ইত্যাহুঃ ধর্মেণ বিধুতাঁঃ প্রজাঃ, | কল্যাণাঁকাজ্জী মানুষ ধর্ম- 

পথ অবলম্বন করে চলে, কারণ সে জানে ধর্মো রক্ষতি বক্ষিতঃ? | বিভিন্ন দেশে 

বিভিন্ন কাঁলে ধর্মসন্বন্ধে যে সংজ্ঞাগুলি পাওয়া যায় তাঁদের সবগুলিকে উপযুক্ত 
আলোচনার অন্তভূক্ত করা যায়। আবার ধর্ম সঙ্গন্ধে মান্ষের ধারণা যুগে 
গে পরিবতিতও হয়েছে । বর্তমানের 1819501009%9017 11 000199 একটি 

সর্জন-গ্রাহা সংজ্ঞ। দিয়েছেন, 49116101819 10875 1:6190101) 80 01290 অ])10) 

39 198805 & 1১015” অর্থাৎ মানুষ যা পবিত্র মনে করে, তার সঙক্ষে মানুষের 

সম্পর্কই হচ্ছে ধর্ম। মহামহোপাধ্যায় গ্রমথনাথ তর্কভূষণের মতে ধর্ম হচ্ছে 
'গীতোক্ত “সাত্বিক স্থুখলাভের সর্বমানবসাধারণ উপায়? | ৮ 

দ্বিতীয়ত; সমন্বয় শব্দটির অর্থ কি? তর্কের কৃূটজালের মধো না প্রবেশ 
করেও বলা যেতে পারে সমন্বয় দ্বারা বোঝায় সঙ্গতি, সামঞ্তশ্ত, অবিরোধ, মিলন, 

ধারাবাহিক কার্ধকাঁরণ সঙ্ধন্ধ। সেই সঙ্গে বোঝা দরকাঁর যে সমন্বয় মাঁনে 
সমীকরণ, স্দৃশীকরণ বা একজাতীয়করণ নয়। বৈচিত্রাময় ধর্মসকলের বিবাঁদ- 
বিসংবান্দ, বিদ্বেষ-বিভেদ দূর করে সুষ্ঠ সামগ্রস্ত বিধান করাই ধর্মসমন্বয়ের লক্ষা। 

এত রকমের ধর্মমত কেন? শ্রীবামকঞ্চ উত্তর দিয়েছেন, 'কি জানো, কচি- 

ভেদ, আর যার যা পেটে সয় । তিনি নানা ধর্ম, নানা মত করেছেন__অধিকারী 

বিশেষের জন্য | ...মা ছেলেদের জন্য বাঁড়ীতে মাছি এনেছেন। সেই মাঁছে 

'ঝোল, অন্বল, ভাজা আবার পোলাও, করলেন । সকলের পেটে কিছু পোলাও 

সয় না; তাই কাঁক কারু জন্য মাছের ঝোলি করেছেন, তারা! পেটবোগা । 

আবার কাঁক সাঁধ অঙ্গল খায়, বা মাছি ভাজা খাঁয়। প্রকৃতি আলাদা আবার 

অধিকারী ভেদ।'৯ এক এক জাতীয় রুচি-বুদ্ধি-প্ররৃতি-বিশিষ্ট মানুষ এক 

একটি দার্শনিক মতবাদ, এক একটি সাঁধনপদ্ধতি এবং সাধনান্থকুল এক এক 

প্রকার আচার অনুষ্ঠান আশ্রয় করেছে। স্থান কাল ভেদে এই বৈচিত্র্য 

৮ পিরমহংসদেবের ধর্মসমস্থয়ের একদিক”, উদ্বোধন, ৩৯।৬২ 
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বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে । ফলে হষ্টি হয়েছে অনংখা মতবাদ, অগণিত সাঁধনপদ্ধতি, 

বহুধ| বিচিত্র বিধিনিষেধ, আচার-অনুষ্ঠান এবং এদের রক্ষণাবেক্ষণ পু্টিসাধনের 
জন্য গড়ে উঠেছে নানা ধর্মসম্প্রদায় ; গড়ে উঠেছে মন্দির-মসজিদ-গীর্জা ; সি 

হয়েছে পাত্রী-পুরোহিত-মোল্লা সম্প্রদায় ; লেখা হয়েছে শান্ত্রশরিয়ৎ-স্কিপচারস্। 
মতবাদের অনৈকা ও আঁচারবিচারের বৈষমোর সক্ষে অধিকারভোগের 
আকাজ্জা ধর্মসেবীদের প্রায়ই অধর্মের পথে প্ররোচিত করেছে। সাম্প্রদায়িক 
ধর্মনেতাদের উদ্বানিতে সাধারণ মানুষ ভুলে বসে, “.-'সমগ্র ধর্মভাঁব অপরোক্ষান্- 
ভূতিতেই কেন্দ্রীভূত। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মানুষকে দেবতা হইতে হইবে । 
মন্দির, প্রার্থনাগৃহ, দেব-বিগ্রহ বা ধর্মশান্্_ সবই মান্রষের ধর্মজীবনের প্রাথমিক 
অবলগ্ধন ও সহায়ক মাত্র ; তাহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে? | ১০ ধর্ম- 

চেতনার উন্মেষের সহায়ক মাত্র যাবতীয় শান্ত্রশবিয়ৎ, মন্দির-গীর্জা, আচার- 

অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ | এদের বৈষম্য থেকে কালে উপস্থিত হয়েছে বিরোধ, 

অনৈকা থেকে সন্দিগ্ধতা, সম্থীর্ণতা থেকে দলাদলি। শকুন উঁচুতে ওড়ে, মন 

, পড়ে থাকে ভাগাড়ে। তেমনি স্বার্থান্বেষী ধর্মধবজীদের মুখে মহান্ তত্বকথা 

আর আচরণে বিভেদ-বঞ্চনা, মারামারি, হানাহানি ! স্বামী বিবেকানন্দ 

'চিকাগে! ধর্মসভায় তীর প্রথম ভাষণেই বলেছিলেন, 'াশ্প্রদায়িকতা, গোৌঁড়ামি 
৪ এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্সোন্ত্ততা এই স্থুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার 

করিয়া রাখিয়াছে। ইহার! পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাঁকে 
নরশোঁণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং »" "জাতিকে 
হতাশায় মগ্র কবিয়াছে। এইসকল ভীষণ পিশাচ যদি নাঁ থাকিত, তাঁঠ। 

হইলে মাঁনবসমাঁজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত।' ১১ মান্গষের মন থেকে 

সাম্প্রদায়িকতা, গৌড়ামি, ধর্মোন্মত্ততা প্রভৃতি পিশাচদের দৃব কবে হাদয়বেদীনে 
ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করাই ধর্ম-সমন্বয়ের মুখা উদ্দেশ্ট । 

শ্রীরামরুষ্ণ আত্তর্ধর্মসমন্বয় সাধন করেছিলেন, আবার ধর্মে ধর্মে যে বিরোধ 

ভার নিষ্পত্তি কবে সর্বধর্মসমন্বয় করেছিলেন । সেই সময় হিন্দুরর্ম অন্তর্ধিরোঁধে 
শতধা-বিভক্ত । হিন্দুসমাঁজ ভোগাঁধিকাঁরতারতমো দূর্বল পঙ্গু । সগ্তণবাদ ও 

নিত ণবাদ, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাঁদ, স্বর্গবাঁদ ও মোক্ষবাদ, ভক্ভিবাঁদ ও জ্ঞানবাঁদ, 
কপাবাদ ও পুরুষকারবাদ_সে সময়ে বিবদমান এই বাদসকলের 

১০ বাণী ও রচনা, ১২৪ 

১১ ঙঁ ১|১০ 

(১৩৭) 



সংঘাতে সনাতন হিন্দুধর্ম জর্জরিত। সনাতন হিন্দুধর্মের ভিতরের বিরোধ ও 

বৈষম্যের গভীর অরণ্য ভেদ করে অগ্রসর হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি 

নিজের অভিজ্ঞতা! বর্ণনা করে বললেন, “যদি ঈশ্বর সাক্ষাঁৎ দর্শন হয়, তা হ'লে 
ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাকার আবার 

নিরাকার । আরো তিনি কত কি আছেন, বলা যায়না ।' ১২ “কালীই বর্গ, 

কালীই নিপু ণা, আবার সগ্ুণা, অরূপ আবার অনস্তরূপিণী' । তিনি দেখালেন, 
“দ্বেত বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদৈত মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়।."উহার1 পরস্পরবিরোধী নে. কিন্ত মাঁনব- 

মনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থাসাঁপেক্ষ |” ১৩ শ্রীরামকৃঞ্চ বললেন, “জ্ঞান 

আব ভক্তি একই জিনিস।--তবে একজন বলছে 'জল" আর একজন “জলের 

খানিকট। চাপ” |” ১৪ 

শ্রীরামরুষ্ণ ধর্ঠবৃক্ষের তলায় বাঁস করতেন । তিনি বহুরূপী ঈশ্বরতত্বের নানা 

বর্ণ বৈচিত্রা তো বটেই আবার বর্ণশূন্যতাঁও প্রত্যক্ষ কবেছিলেন। তিনি 
সামগ্রিকভাবে অনুভব করেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় চরম সত্যের বিভিন্ন 

গ্রকাশ। আধ খধিদের উচ্চারিত “একং সদিপ্রা বুধ বদন্তি? "তং স্ত্রী ত্বং 

পুমাঁনসি তং কুমার উত বা কুমাবী' ইত্যাদি বেদমন্ত্ের সত্যতা শ্ররামকৃষ্ণ-জীবনে 

পুন:প্রমাণিত হয়-_ শ্রীকৃষ্ণের বাণী “যে য্থা মাং প্রপদ্ন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম্ 

পুনরায় স্ুম্পইভাবে প্রন্তিপন্ন হয়। তার বৈচিত্রময় সাধনজীবনের দ্বারা 

হিন্দুধর্মের যাবতীয় অন্তধিরোধের অবসান হয়। হিন্দুধর্ঈসংহতিতে তার 

অতুলনীয় ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন £ 
+.আধ্জাতির প্ররুত ধর্স কি এবং সতত-বিবদমান, আপাতদৃষ্টে বহুধা- 

বিভক্ত, সর্বথা-বিপরীত-আচারসঙ্কল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, শ্বদেশীর ভ্রাস্তিস্থান ও 

বিদেখর ঘ্বণাম্পদ হিন্দুধর্নামক যুগসুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে 

ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ঃথগুসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে 

এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতনধর্মের সার্বলৌকিক ও সারদৈশিক স্বরূপ স্বীয় 
জীবনে নিহিত করিয়া সনাতনধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোক- 

হিতাঁয় সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রভগবান অবতীর্ণ 

১২ কথামত ২।২৫ 

১৩ শ্রীশ্রীরামরঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ ২২১ 
১৪ কথামৃত ৪1২৪৮ 

( ১৩৮) 



হইয়াছেন ।' ১৫ শ্রীরামরুষের সাধনজীবনের নিরাস উদ্ঘাটিত করে স্বামী 

বিবেকানন্দ লিখলেন £ “বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিক্ষিয়াসমূহ বেদীস্তের 
যে মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র, সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদাস্তজ্ঞান 

হইতে নিয়ন্তরের মুক্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত, 
এমন কি বৌদ্ধদের অজ্ঞেনবাঁদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ-_হিন্দুধর্ষে এগুলির 
প্রত্যেকটিরই স্থান আছে।” ১৬ সনাতন হিন্দুধর্মের এই গভীর অথচ ব্যাপক 
ও সর্বজনীন অচ্ছেছ্চ অখণ্ড রূপ তুলে ধব্নে শ্রীরামকৃঞ্চ এবং আপাতদর্টিতে 
বহুসম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দুধর্মের সমন্থিত অখণ্ড ভাঁবাদর্শ প্রচার করেন স্বামী 

বিবেকানন্দ । এই ভাবাদর্শ ভারতবাসীব জাতীয়তাধোধ উদ্ধদ্ধ করে বধ 
বিভক্ত ভারতবর্ষের সংহতি সাধনে সাহাঁধা করে। এই ত্রবহ কাজে স্বামী 

বিবেকানন্দের ভূমিক। আদ্িগুরু শঙ্করাচার্সেব সঙ্গে তুলনীয় | ১ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীব অধিকাঁংশের ধর্ হিন্দুধর্মকে সতত ও 

দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হননি । ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিবদমান ধর্মমতগুলির 
মধ্যেও তিনি একটি স্ষঠ সমন্বয় লাধন করেছিলেন। হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রীষ্টান 
প্রভৃতি ধর্মমত ও তাদের অন্তর্গত সম্প্রদায়গুলি দীর্ঘকাল ধবে ঈর্ষা, অনুদীরতা, 

সম্কীর্ণতা, বিদ্বেষের তুষানলে দগ্ধী_-সহানুভূতির অভাবে একে অপরেব উপর 

খক্জাহস্ত। সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় সংগঠনের অত্যাচার-উৎ্গীড়নে সমাজদেহ দীর্ণ, 
গৌরবান্বিত মানবসভ্যতার কিরীট ধুলায় অবলুন্ঠিত, ধর্ম বৈষম্য-ব্যাধিতে 
পীড়িত সমাজদেহ পঙ্গু । শ্রীরামরু্ণ দীর্ঘকাল দক্ষিণেশ্বরে সাধন খন করে 

আবিষ্কার করলেন বৈষমা-ব্যাধির নিরাকরণের তত্ব । উন্মোচিত হ'ল মানব- 

সভ্যতার ইতিহাসে এক নৃত্ন দিগন্ত । 
ধর্মে ধর্মে বৈষম্যব্যাধিটি প্রীচীন, ব্যাধি-নিবাঁময়ের প্রচেষ্টা প্রাচীন । 

দার্শনিক তত্বের বিশ্লেষণ, শাস্ত্র-শরিয়তের প্রমা ণপত্র, ধ্মতের তুলনামূলক বিচার, 

রাজনৈতিক বলপ্রয়োগ, সামাজিক চাপ ইত্যাঁদি পান। উপায়ে বৈষমাব্যাধি 
নিরাময়ের চেষ্টা হয়েছে। অবতারপুরুষ, পয়গম্বর, প্রেরিতপুরুষ-_ এ র। 

নিজেদের জীবনদান করে বিরোধ-সমস্তা সমাধানের চেষ্ঠা করেছেন। যাবতীয় 

১৫ স্বামী বিবেকানন্দ : হিন্দুধর্ম ও শ্রীবামরুষ্ঃ 
১৬ বাঁণী ও রচনা, ১১৩ 
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প্রচেষ্টা ও তার বিফলতাঁর কারণ বিঙ্লেষণ করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : 
'আমরা দেখিতে পাই, “সকল ধর্মমতই সত্য'-_একথ বহু প্রাচীনকাল হইতেই 
মানু স্বীকার করিয়া আসিতেছে । ভারতবর্ষে আলেকজাঙ্িয়ায় ইউরোপে 
চীনে জাপানে তিব্বতে এবং সর্বশেষ আমেরিকায় একটি সর্ববাঁদিসম্মত 
ধর্মমত গঠন করিয়! সকল ধর্মকে এক প্রেমস্তত্রে গ্রথিত করিবার শত শত চেষ্টা 
হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সবগুলিই বার্থ হইয়াছে, কারণ তাহারা কোন 
কার্ধকর প্রণালী অবলম্বন করে নাই।” ১৮ শ্রীরামকঞ্জের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি 
প্রেমস্থত্রের তত্বটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেই তন্বটিকে বাস্তবে বূপদাঁনের 
কার্ষকর কর্মপ্রণালীও  দেখিয়েছিলেন। তাত্বিক অনুভূতির ন্বর্ণকে তিনি 
বাস্তবের খাদ মিশিয়ে দৃঢ় ও উজ্জল করে তুলেছিলেন । 

শ্রীবামকষ্ণ স্ুত্রাকীরে সমাধান দিয়েছিলেন, “যত মত তত পগ।" ১৯ 

বিশ্বের বুধযগ্ুলী এই সমাধান-স্থত্রকে স্বাগত জানিয়েছেন কিন্তু কেউ কেউ 
এর যৌক্তিকতা, যাথার্থা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 

জনৈক প্রতিষ্ঠিত বাঙালী বিদ্বান লিখেছেন £ ধর্মসমন্বয় কথাটা অর্বাচীন যুগের 

বিরুত মস্তিক্ষের একটা খিচুড়ি । ধর্মের সমন্বয় হয় না, ধর্ম বৈচিত্র্যময় । জনৈক 
ভারত-প্রসিদ্ধ এতিহাসিক “যত মত তত পথ'-নীতির তাঁৎপর্য বিশ্লেষণ করে 
মন্তব্য করেছেন 3 “ যত মত তত পথ'- সমন্বয়ের এই যে মূলমন্ত্র, কার্যক্ষোত্রে 

ইহা যদি সম্ভবপরও হুয় তাঁহা হইলেও ইহার পরিণাম খুব অশ্ুভও হইতে 
পারে।” অন্থত্র তিনি আবার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ; “এই সব কথা চিন্তা 

করলে 'ঘত মত তত পথ' এই স্থত্রটির প্রকৃত অর্থ কি তা নির্ণয় করা! কঠিন 
হয়, সন্দেহ জন্মে বিভিন্ন ধর্ের মধ্যে 'মত' কোন অংশটুকু?” অপরপক্ষে বিশ্ব- 
বরেণ্য শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন £ '্ীামরুষ্* পরমহংসদেবের মধো সর্বমতের 

সমন্বয় হইয়াছে ।' ২০ বিদগ্ধ সাহিত্যিক রোম1 রোঁলা 'রামরুঞ্চ-জীবনীব' 
ভূমিকায় লিখেছেন, 4120 18 15 19902050 138101810151179) 10107 1011]15 01091 

2৬ 00170] 20921706010] 5017991%0) 1১00 79811560. 10) 111079911 6179 

১৮ বাণী ও রচনা, ৩।১৫৯ 

১৯ কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, এটি শ্রীরামরুঞ্জের উক্তি নয়। এ 
ধারণ! ভুল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত 'শ্ীশ্রীবামকষ্চউপদেশ”, এবং 

লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব ও গুরুভাব ( উত্তরার্ধ ) জষ্টব্য। 
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দেখছেন তাই বলুন_এই নীতিতে গড়া শ্ররামরুঞ্চের জীবন। তিনি যা 
দেখেছেন জেনেছেন প্রত্যক্ষ অশ্ুভব করেছেন তাই তুলে ধরেছেন বিশ্ববাসীর 
কাছে। শ্ররামকৃষ্ণের সমন্বয়ভিত্তিক সামগ্রিক অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধ 
জানিয়েছেন বিশ্ববাসী, জানিরেছেন বিশ্ববিশ্রুত এতিহাপিক টয়েনবি। ২১ 

শ্রীরামকষ্ণ-প্রদণিত সব্বধ্মসমন্থয়-মতবাদ য| বিশ্ববাসীকে আকৃষ্ট ককেছে তার 
প্রকৃত জপ ও তাত্পধ বোঝার চেষ্ট। করা যাক। ধর্মসমন্যষের বহুবিধ আকার 

কল্পনা করা যেতে পাবে ; সংহতি সামঞ্জন্ত সমীকরণ বিভিন্ন স্তবে হতে পাবে । 

আবার ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্ুজীবনে সমন্থ-তত্বেব প্রনোগ বিভিন্নভাবে হতে 

পাবে। 

অ.লোচ্য বিষের বোধসৌকর্ষের জন্য প্রত্যেকটি প্রধান ধন্নকে চারটি স্তবে 

ভাগ করা যেতে পারে । প্রথমতঃ প্রত্যেক ধর্মমতের মধ্যে রখেছে দার্শনিক ভাগ 

বা ধের মূলতন্ব, যা ধর্মের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্ঠাকে আয়ত্ত করার উপায় নির্দেশ 

করে। দ্বিতীয়তঃ পৌরাণিক ভাগ যা সেই দর্শনের স্থুলরূপ প্রকটিত করে। 
তৃতীরত ধর্মেব অধিকতর স্থুললভ।গ অর্থাৎ বাহ্ আচার-অনুষ্ঠানাদি । চতুর্থত: 

ও প্রধান হচ্ছে তত্বাহুভূতি অর্থাৎ ধর্মের তত্ব বোধে বোধ করা, অপবোক্ষাহ্নভব 

কর! । বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে বিভেদ বিদ্বেষ স'ঘধ দূর করে বিভিন্ন ধর্মসেবীদের 

প্রেম মৈজীব বাঁখিবন্ধনে বীধার জন্য উপবোক্ত এক বা একাধিক স্তবে চেষ্ট 

করা হয়েছে । এই সকল প্রচেষ্টার স্বরূপ-নিরূ্পণ এবং তার প»ভূমিকাতে 

শ্রীরামরুষ্ণ-অন্ন্থত সর্বধর্মসমন্থযেব তাত্পধ ধৈর্ধসহকাবে অনুধাবন করা 

প্রয়োজন । 

(১) বিভিন্ন ধর্মের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের জীবন ও বাণীতে অপর ধঃ সম্থন্ধে 

যথেষ্ট উদারতা দেখা যায়। বিভিন্ন শান্্-শরিয়তে পব্ধন্সহিষ্্তাঁৰ ভিতে।পদেশ 

পাওয়া যায়। তৎসত্বেও ধর্জসম্প্রদায়গুলি বারংবার ধর্মের দোহাই দিয়ে হিংসা- 
ছেষের বিষবাম্প ছড়ায়, মানুষকে উদ্যন্ত করে, সমাজ ও বাষ্ট্রসীবন বিপযস্ত 

করে। সম্প্রদায়কর্তারা গৌড়ামির তাড়নায় দাবী কবে, “অন্য ধর্মের মধ্যে 

কিছু ত্য থাকলেও থাকতে পাবে, কিন্তু পরিপূর্ণ সত্য আমাদের ধর্জেই । 
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আমাদের ধর্মই মানুষের আত্যন্তিক কল্যাণ করতে সমর্থ। আত্যস্তিক-কল্যাণ- 

বিধানে তৎপর অত্যুৎসাহী স্থসংবদ্ধ ধর্মধ্বজীগণ ছলে বলে কৌশলে হিদেন 
কাফের প্রেচ্ছদের ধর্মীস্তবিত করতে থাকে, অপর সকল ধর্মমত দাবিয়ে নিজেদের 

ধর্মমতের আধিপত্য বিস্তারের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠে। জেহাদ, ক্রুসেড, ধর্মের 

লড়াই ধর্মের বেদীতে অধর্মের পিশাচকে প্রতিষ্ঠা করে। ধর্মধ্বজীগণ রাঁভনৈতিক 

ক্ষমতা ও সামাজিক চাপের স্থষ্টি করে অপরের ধর্ঠমত ও সাংস্কৃতিক এত্হি নাশ 

করে। এইভাবে সকল ধর্মমতকে “একজাতীয়করণের' দ্বারা ধর্মের বিরোধ 

নিষ্পত্তির চেষ্টা অনেকে অনেকবার করেছে । একটি ধর্জমমতের অপর সকলের 

উপর বিজয়লাভ তথা৷ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুধু যে ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, 
এর প্রতিক্রিয়ার ব্ষিবাঁন্পে মানবসমাজ বারংবার ছন্ুস্থ হয়ে পড়েছে। 

প্রাণ্ক্ত ধর্মে ধর্মে বাগবিতগ্ডা ছন্দ'কোলাহলের পটভূমিকাঁতে শুনি 
শ্রীরামকু্চ বলছেন ; 'যত লোক দেখি, ধম ধর্ম করে__এ ওর সঙ্গে ঝগড়া 
করছে, ও এর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শান্ত, বৈষ্ণব, 

শৈব, সব পরম্পর ঝগড়।! এবুদ্ধি নাই যে ধাঁকে কৃষ্ণ বলছ, তাঁকেই শিব, 
তাকেই আছ্যাশক্তি বলা হয়; তীঁকেই ষীনু, তাকেই আল্লা বলা হয়! এক 

রাম তার হাজার নাম। বস্তু এক, নাম আলাদা । সকলেই এক জিনিসকে 

চাচ্ছে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম।...তাই দলাদলি, 
মনাস্তর, ঝগড়া ; ধর্ম নিয়ে লাঠালাঠি, মারামাবি, কাটাকাটি ; এসব ভাল নয়। 
সকলেই তার পথে যাচ্ছে, আস্তবিক হলেই, ব্যাকুল হলেই তাঁকে লাভ 

করবে ।২২ ধর্মে ধর্মে বিরোধের মূলে কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, মৃঢ়তা, ধর্নোনসত্ততা | 

ধর্মের গৌড়াদের লক্ষ্য করে শ্ররামকৃষ্ণ বলেছেন, “আমি বলি সকলেই তাঁকে 

ডাকছে। ছ্েেষাদ্েষীর দরকার নাই ।*..তবে এই বলা যে মতুয়ার বুদ্ধি 
(0০0877%19,1) ভাল নয় ; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের ভুল। আমার 

ধর্ম ঠিক ; আর ওদের ধর্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা, এ আমি বুঝতে 
পাচ্ছিনে এ ভাব ভাল' ২৩ 

(২) বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক পাঠ ও আলোচনা করে “বাদে বাদে 

জায়তে তনত্ববোধঃ নীতি অনুসারে কোন কোন ধর্মনেতা বিভিন্ন ধর্মের সারাংশ 

সঙ্কলন করেছেন। বিভিন্ন.সম্প্রদায়ের ধর্মবৃক্ষ হতে নিজের পছন্দমত ফুল তুলে 
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ধর্মসমন্থয়ের মালা গেঁথেছেন, মানবসমাঁজকে সর্ববাঁদিসম্মত নৃতন ধর্মমত উপহার 
দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রচেষ্টা স্মরণ করা 
যেতে পাবে। উদার্হদয় আকবর প্রধান ধর্মমতগুলির সারভাগ একত্র করে 

'দীন-ই-এলাহি' নামে নৃতন ধর্মমত চালু করেন । মোহম্মদ দারাসিকোহ ফারসী 
ভাষায় 'মজম-উ-ল-বহরৈন” (ছুই সাগরের মিলন ) রচনা করে ম্মরণীয় হযে 

আছেন । ইদানীং কাঁলে রামমোহন রায় বিচার বিশ্লেষণ করে আবিষ্কীর করেন, 

প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মমতের লক্ষ্য “একেশ্বরবাদ" | তার ধর্মসমীকরণ প্রচেষ্টার 

ফলস্বরূপ ব্রা্গধর্ম প্রতিষিত হয়। কেশবচন্রের 'নববিধান' হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম 
ও গ্রষ্টধর্মের চয়নের সমন্বয় বলা যেতে পারে । তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রীষ্টান, 

ইসলাম ও চীনদেশীয় ধর্মগ্রস্থগুলি থেকে সংগ্রহ করে ভারতব্ষায় ব্রাঙ্মসমাজের 
উপাসনার জন্য “শ্নোকসংগ্রহ' প্রকাশ করেন । ২৪ 

এধরনের সমন্বয় প্রচেষ্টা কৃত্রিমতা দোষে ছুষ্ট। ২৫ এ-ধরনের নৃতন ধর্ধ- 
মতের পশ্চাতে আচার-অনুষ্ঠান রীতি-নীতি বিশ্বাসের ধাঁরাঁবাহিকতা না থাকায় 

মান্তষ তৃপ্তিলাভ করে না, নৃতন ধর্মমতের প্রতি ধর্মপিপাস্গণ আকরু্ হয় না। 
অপরপক্ষে নৃতন ধর্মমতের প্রচার ও পুষ্টিসাধনের জন্য প্রয়োজন সম্প্রদায়ের এবং 

সম্প্রদায় গডে উঠলেই গৌঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা। প্রভৃতি দৌষগুলি বাঁসা বাঁধতে থাকে । 

এইভাবে সমূচ্চয়ের সমন্বয় ধর্মবিরোপের স্থাধী সমাধান দিতে পারে না । 

(৩) প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মমতের মধ্যে ঢাঁকা পড়ে আছে ছূর্লভ রত্ব। 

নানাবিধ আচার অন্রষ্ঠান সংস্কার বিশ্বাসের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, * শরিয়ত, 

মন্দির-মসজিদ, অবতার-পয়গন্থর, পুরোহিত-মোল্লা প্রভৃতির দ্বারা সুরক্ষিত সেই 

দুর্লভ রত্বু সাধ'রণ মান্ষের নাগালের বাইরে । বিভিন্ন ধর্মমতেব রত্রপেটিকাঁর 

মধ্যে লুকানে! রত্রের দিকে দৃষ্টি দিতে পারলেই বিরোধ-বিছ্বেষ হাঁসের সম্ভাবনা । 

বিভিন্ন ধ্জসম্প্রদায় গুলির সযত্বে সুরক্ষিত রত্রভাগ্ডার অনুসন্ধান ক'রে তিনটি 

প্রধান সুত্র পাঁওয়া ঘায়; সেগুলির সাহাযো ধর্মমতগুলির বৈষমা দূর করা যেতে 
পারে। প্রথমত; ধমগ্রন্থ ও সাধকদের জীবন ও বাণী থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা 
যায় যে, সকল ধর্মের উপান্তের মধ্যে রয়েছে একত্ব। তত্ব বা সত্য একই-_ 
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বিভিন্ন তার নাম। শ্রীরামরু্চ বলেন, “ঈশ্বর এক কিন্তু ভাবে বহু। মাছ এক 
কিন্ত ঝালে, ঝোলে, অশ্বলে প্রভৃতি নানা রকমে যেমন তাঁকে আন্বাদ কর! 

যায়; সেই রকম ভগবান এক হইলেও সাধকগণ তাকে বিভিন্ন রকমে উপভোগ 

ক'রে থাকেন ।' ২৬ যে নামেই ডাকা যাঁক্ আন্তরিক হলে ভগবান শোনেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “তিনি যে অন্তর্ধামী, অন্তরের টান ব্যাকুলতা দেখতে পান । 

মনে কর এক বাপের অনেকগুলি ছেলে; বড় ছেলেরা কেউ বাঁবা, কেউ পাঁপা 
এই সব স্পষ্ট বলে তাকে ডাকে । আবার অতি শিশু ছোট ছেলে হদ্দ “বা' কি 

“প' এই বলে ডাকে । যার! 'বা' কি 'প1' পর্যন্ত বলতে পাঁরে বাবা কি তাদের 
উপর বাগ করবেন? বাবা জানেন যে ওর! আমাকেই ডাকছে, তবে ভাল 

উচ্চারণ করতে পারে না। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান ।” ২৭ 

দ্বিতীয়ত: বিভিন্ন ধর্মে উপাস্তকে লাভ করার জন্য যে সকল পথ নির্দিষ্ট 

হয়েছে তাদের মধ্যে অনৈক্যের নিষেধ । পথ অনেক, কিন্ত পথ-বৈচিত্রের মধ্যে 
রয়েছে এক্য । শ্রীরামকৃষ্জ বলেন, “এই কালীবাড়ীতে আঙতে হলে কেউ 

নৌকায়, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা হেটে আসে । সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা 
ভিন্ন ভিন্ন লোকের সচ্চিদানন্দলাভ হয়ে থাকে । নদী নব নানা দিক দিধে 

আসে, কিন্তু সব নদী সমুত্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সৰ এক । মকল বর্মই 

সত্য।” ২৮ এর সঙ্গে তুননীয় পুষ্পদন্তের উক্তি: 'রুচীনাং বৈতিত্র্যাদৃজুকুটিল 
নানাপথজুষাং, বৃণামেকো গমাত্বমসিপরসামর্ণৰ ইব'। কোন কোন উন্নাসিক 

ধর্মমেবী বলেন, মত পথের এই যে এঁক্য এটা আংশিক সত্য। তাঁরা বলেন, 

নানান পথ দিয়ে কালীবাড়ী পৌঁছান যায় বটে, কিন্তু প্রাঙ্গণের ফটক থেকে 

মন্দিরে যাবার একটিই পথ। যেমন ভক্তি কর্ম যোগ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পথ 

দিয়ে অগ্রসর হলেও সাধক একমাত্র নিরিরালিকালিরিক দ্বারা ভববন্ধন 

হতে মুক্তি লাভ করতে পারে । 

তৃতীয়ত: প্রকৃত ধর্ম একটিই। ধর্মবিজ্ঞ/নের ছাত্রমাত্রই জানেন একই ধর্ম 

নানান ধর্মমতের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। “দেশ-কাল-পাত্রভেদে ঈশ্বর 

নাঁনা ধর্ম করেছেন ।”২৯ স্বামী বিবেকানন্দও বলেন যে, তিনি শ্রীবামকৃষ্ণদেনের 

নিকট শিখেছিলেন, 'জগতের ধর্মসমূহ পরম্পর-বিরোধী নহে। এগুলি এক 

২৬ স্থরেশচন্্র দত্ত : ্রীত্রীরামকষ্দেবের উপদেশ, নং ৬০৫ 
২৭ কথাম্বত ৫1২।১ 

২৮ শ্রীপ্ীরামকঞ্চকথাসার ( পঞ্চম সংস্করণ ), পৃঃ ৪৮০-৮১ 

২৯ কথামত ২১৫।১ 
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সনাতন ধর্মেরই বিভিন্ন ভাবমাত্র। এক সনাতন ধর্ম চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, 

চিরকালই থাকিবে, আর এই ধর্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্নভাবে প্রকাঁশিত 
হইতেছে ।” ৩০ স্থতরাৎ পর্মে ধর্মে যে ন্ভেদ এট। বাহক, প্রকৃতপক্ষে সকল্ 

ধর্মের মধ্যে রয়েছে একটি আন্তর এক্য। 

ধর্ম একটিই । আমার ধর্মই অপর সকলের ধর্মের আকারে বিহিত ব! 
রূপান্তরিত হয়েছে। সকল ধর্মই আমার ধর্মের রূপভেদমাত্র, এই দৃষ্টিতে 

ত্বধরমীন্ষ্ঠান করলেও ধর্দের বিরোধ শান্ত হতে পারে । শ্রীরামরুষ্ণগ বলতেন, 
“আপন ইঠ্টমৃতির উপর বিশেষ নিষ্ঠা রাখিবে, কিন্ত অন্যান্য মৃতিও সেই ইষ্মৃ্তির 
ভিন্ন রূপ ভাবিবে ও শ্রদ্ধা করিবে । দ্বেষভাব সর্বতোভাবে পরিত্যাগ 

করিবে ।” ৩১ 

উপাস্য দেখতাসকলের বিচিত্র নাম রূপ উপাধির মধ্যে এক অন্দ্তীর পুরন 

দেবতা! বিরাঁজমান, উপাসনা-আরাধনার বিভিন্ন ধারা একই উদ্দেশ্ঠমখীন, বিভিন্ন 

পুরাণ আখ্যায়িকা একই পরম সত্যের মহিমা খ্যাগন করছে ইত্যাদি ধারণ! 

পরধর্মসহিষ্ণতা, অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা সহানুভূতি ও উদারতা শিক্ষা দেয়। 
প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় একই মুল্ ভবকে 

প্রকাশ করেছে। শ্রীপ্রীম। তার অননকরণীয় ভাষায় বলেছেন, ব্রহ্ম সকল “স্তে 

আছেন। তবে কিজান? সাধুপুকষেরা মব আসেন মাজবকে পথ দেখতে, 

এক এক জন এক এক রকমের বোল বলেন । পথ অনেক, সেজন্য তদের 

সকলের কথাই সত্য । যেমন একটা গাঁছে সাদ কালে! লাল ন'না রকমের 

পাখী এসে বসে হরেক রকমের বোল বলছে । শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকল- 

গুলিকেই আমরা পাখীর বোল বলি_ একটিই পাঁথীর বোল আর অন্গুলি পাখীর 

বোল নয়_এরপ বলি না।” ৩২ এইভাবে বিভিন্ন ধর্মমতের মধো সুলামগ্রস্থয 

এক্য সুস্পষ্টভাঁবে দেখিয়ে দিলেও বঃসম্প্রদাষগুলির মধ্যে বিদ্বেষ যেন দূর হতে 
চাঁয় না। শ্রীরামরুষের উদাহরণট! ধরা যাকৃ। তিনি বলতেন, “একট। পুকুরে 
অনেকগুলি ঘাট আছে; হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্ছে কলসী করে, 

বলছে 'জল' | মুসলমানেরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে চামড়ার ডোলে করে-_ 

তার! বলছে 'পানী”। শ্রীষ্টানেরা আর এক খাটে জল নিচ্ছে তারা বলছে 

৩০ বাণী ও রচনা, ১ম সং. ৮1৪০২ 

৩১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, নং ৬২৬ 

৩২ শ্রীপ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ১০ম সং, পৃঃ ৪৭ 
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“ওয়াটার” । যদি কেউ বলে, না এ জিনিসটা জল নয়, পানী ; কি পানী নয়, 
ওয়াটার ; কি ওয়াটার নয়, জল' তাহলে হাসির কথা হয়।” ৩৩ হাঁসির কথা 
হলেও দীর্ঘকালের কুসংস্কার যেতে চায় না, বিদ্বেষের বীজ স৯জে মরে ন]। 
ফলে ভুলক্রমেও যদি মুসলমান হিন্দুর ঘাটে নামে বা খ্রীষ্টান হিন্দুর জলের কলমী 
ইয়ে ফেলে ধ্মধ্বজীদের মধ্যে ঝগড়া। স্থরু হয়ে যাঁয়। 

সাশ্রদায়িক ধম মতগুলি প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি-কৌশলে মানুষকে মন্থীর্ণ 
গণ্ডিতে বেঁধে রাখে। সাশ্প্রদায়িকতার উত্তেজনায় মানুষ নীচতা ক্রুরতা 
উন্মত্ত! প্রভৃতির বিষবাষ্প উদ্গিরণ করে। সর্বনাশা বিষবাম্প হতে সমাজ ও 
রাষ্ট্রকে রক্ষ। করতে হলে শুধু বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের সাহায্যে এঁক্য অনুসন্ধান, ব| 
উদারতা ও পরধর্মসহিফুতার উপদেশ সমস্যার সমাধান দিতে পারে ন|। 
পরমতসহিষ্ণুতাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন পরমতকে আত্মীয়বোধে দেখা, প্রেম- 
প্রীতি-শ্রদ্ধার দৃঠিতে যথোপযুক্ত মর্যাদ। দেওয়া । স্বামী বিবেকানন্দ স্ুম্প্ভাবে 
বলেছেন, “০৮ 00] 60106100) 107 9০-081190 601972,610)) 19 01691 
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(৪) শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মমতের সোপান দিয়ে তত্বান্ঘভূতির শীর্ষে 
আরোহণ করে বিভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে দেন। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 

নির্ধাস তুলে ধরেন সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে, সকলেই আপনার জমি 
প্রাচীর দিয়া ভাগ করিয়া লয়; কিন্ত আকাশকে কেহ খণ্ড খণ্ড করিতে পারে 

না। এক অথণ্ড আকাশ সকলের উপর বিরাজ করিতেছে। মনুষ্য অজ্ঞানে 

আপনার ধর্মকে সত্য ও শ্রেষ্ঠ বলে, জ্ঞান হইলে সকল ধর্মের উপর এক অখগ্ড 

সচ্চিদ্ানন্দকে বিরাজিত দেখে ।' ৩৫ 

৩৩ কথামত ২১৩।৩ 
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৩৫ শ্রীশ্ররামকুঞ্*দেবের উপদেশ, নং ২৭ 
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শ্রীবামরুষ্ণ যে সর্বধর্মসমন্থয়ের সাধনা করেছিলেন তাঁর ছুটি বৈশিষ্ট্য : 

প্রথমতঃ তিনি দেখেছিলেন, “যার! ঈশ্বরানুরাগী-_কেবল সাধন ভজন নিদ্বে 
থাকে, তাদের ভিতর কোন দলাদলি থাকে না। যেমন পুঙ্করিণী বা গেড়ে 

ডোবায় দল জন্মায়, নদীতে কখনও জন্মায় না।' যতক্ষণ ঈশ্বর থেকে দূরে 
ততক্ষণ বিচার কোলাহল। তার কাছে গেলে তিনি কি স্পষ্ট বুঝতে 

পারবে। ৩৬ তিনি বুঝেছিলেন দর্শনতত্বের কোলাহল, স্বৃতিশাস্ত্রের বাক্- 
নৈপুণা, পুরাণকাহিনীর মনোহাবিত্ব বা অনুষ্ঠানের আড়ম্বর-_এসকলের মধ্যে 
ধর্মসমন্থয়ের শৃত্র পাওয়া যাঁবে না। বিভিন্ন ধর্মের যথার্থ সামগ্কশ্ত হতে পারে 
একমাত্র তব্বালুভূতির পর্যায়ে। স্বামী বিবেকানন্দ একটি উপমার সাহাঁয্যে 

বলেছেন, “যদি ইহাই সত্য হ্য় যে, তগবানই সকল ধর্মের কেন্দরস্বর্ূপ এবং 

আমরা প্রত্যেকেই যেন একটি বৃত্তের বিভিন্ন ব্যাসার্ধ ধরিয়া সেই কেন্দ্রেরই 

দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা হইলে আমরা সকলে নিশ্চয়ই কেন্দ্রে পৌছিবি 

এবং যে-কেন্দ্রে সকল ব্যাসার্ধ মিলিত হয়, সেই কেন্দ্রে পৌছিয়৷ আমাদের সকল 
বৈষম্য তিরোহিত হইবে । কিন্ত যে পর্বন্ত না সেখানে পৌছাই, সে পর্যন্ত 
বৈষম্য অবশ্ঠই থাকিবে |” ৩৭ আীরামকৃষ্জের ধর্মসমন্থয়সাধনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট. 

ঠাকুর ( শ্রীরামরু্জ ) যেমন প্রত্যেক মতের কিছুমাত্র ত্যাগ না করিয়া সমান 

অন্থরাগে নিজ জীবনে উতাঁদের প্রত্োকের সাধন] করিয়া তত্তত্মত-নির্দিষ্ট লক্ষ্যে 

পৌছিয়৷ এ বিষয়ে প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন, সে ভাবে পূর্বের কোন আচার্যই এ 
সতা উপলব্ধি করেন নাই ।' ৩৮ শ্রীরামকঞ্চ বিভিন্ন সাধনপথ ধরে লক্ষ্যে পৌঁছে 
সাধাবস্তর এক্য আবিষ্কার করেছিলেন; সেই সঙ্গে বিভিন্ন সাঁধনপথ অনুসরণ 

কবে তাদের উপযোগিতা প্রমাণ করেছিলেন । তিনিই বিভিন্ন ধর্মমতের যথার্থ 
মর্ধাদী দাঁন করেছিলেন। এইভাবে 'যোগবুদ্ধি ও সীধারণবুদ্ধি' উভয্ব-সহায়েই 
শ্রীবামরুষ্ণ সিদ্ধান্ত করেছিলেন, 'সর্ব ধর্ম সত্য-_যত মত, তত পথ মাত্র ।”৩৯ 

তিনি যুক্তি বিচার ও তবানুভূতির মিলিত আলোকে সর্ধধ্মসমন্বয়ের অভ্রাস্ত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন । 

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, সাধারণ মানুষ যাঁরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 

৩৬ শশীভূষণ ঘোষ £ শ্রীরামরুষ্ণদেব, পৃঃ ৩৬১ 
৩৭ বাণী ও রচনা, ৩১৬০ 

৩৮ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, উত্তরার্ধ, পৃঃ ২০০-০১ 
৩৯ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ৪৪ 
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আওতায় বাস করছে এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে ছ্বেষবিদ্বেষে মেতে উঠছে 

তাদের জন্য শ্রীরামক্ণ-প্রদ্িত সমস্বয়-স্ত্র কি ভাবে প্রযোজ্য? শ্রীরামরুষ্ণ 
বলেন প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে স্বধর্মানুষ্ঠান করা । ব্বধর্মীনুষ্ঠান 
করেও কি ভাবে অপর সকল ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শাস্তিপূর্ণভাঁবে সহাবস্থান করা 
সম্ভব সে সম্বদ্ধে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলতেন, “ও কি হীন বুদ্ধি 

তোর? জানবি যে তোর ইষ্টই কাঁলী, কৃষ্ণ, গৌর সব হয়েছেন। তা বলে 
কি নিজের ইষ্ট ছেড়ে তোকে গৌর ভজতে বলছি, তা নয়। তবে দ্বেষবুদধিটা 
ত্যাগ করবি। তোর ইঞ্টই কুষ্ণ হয়েছেন, গৌর হয়েছেন__এই জ্ঞানটা ভিতরে 
ঠিক রাখবি। দেখ না, গেরস্তের বৌ শ্বশুরবাঁড়ী গিয়ে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, 
দেওর, ভান্বর সকলকে যথাযোগ্য মান্য ভক্তি ও সেবা! কবে-_কিন্ মনের সকল 

কথ! খুলে বলা আর শোয়! কেব্ল এক স্বামীর সঙ্গেই করে। সে জানে যে, 

স্বামীর জন্যই শ্বশুর শাশুড়ী প্রসৃতি তাঁর আপনার | সেই রকম নিজের ইষ্টকে 

এ স্বামীর মতন জানবি । আর তীর সঙ্গে সন্বন্ধ হতেই তার অন্য সকল রুপের 

সহিত সম্বন্ধ, তীদের সব শ্রদ্ধা ভক্তি করা__এইটে জানবি। এরূপ জেনে 
দ্বেবুদ্ধিটা তাড়িয়ে দিবি।” ৪০ ইঠ্টনিষ্ঠা তথা স্বধর্মনিষ্ঠায় স্থপ্রতিঠিত হয়ে 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সম্প্রীতি রেখে বসবাস করতে হবে। সহৃদয় 

আচরণের মধ্য দিয়ে অপর ধর্ের মানুষকে আত্মীয়ভাবে গ্রহণ করতে হবে। 

সকল ধর্মের মাম্তষকে নিয়ে বৃ£ৎ এক ধর্পপরিবাঁর-এই বোধে অক্রিয় সহাবস্থান 
ও সহৃদয় লেনদেনের মধ্য দিয়ে ধর্মসমন্ধষের চর্যা করতে হবে। শ্রীরামরু্ 

ৰলতেন, “যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে, মিশে 

যেন এক হয়ে যাবে বিদ্বেষভাঁব আর রাখবে না । “ও ব্যক্তি সাকাব মানে, 

নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও 

মুসলমান, ও খৃষ্টান; এই বলে নাক সিটকে দ্বণা করো না। তিনি যাকে 

যেমন বুঝিয়েছেন । সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্কতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে 

মিশবে__যতদুর পার । আর ভালবাসবে । তারপর নিজের ঘবে গিয়ে শান্তি 
আনন্দ ভোগ করবে। 'জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে ব্রদ্মময়ীর মুখ দেখো না? |” ৪১ 
অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, অপর ধর্মাবলম্বীদের প্রতি প্রীতি সহান্ুভূতিই ধ্মসমন্থয়- 
চর্ধার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে বিভিন্ন ধর্মগুপি একটি 

৪০ লীলা প্রসঙ্গ, গুরুভাব, উত্তরার্ধ, পৃঃ 99 
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অপরটির সম্পূরক, একটি অপরটির বিরোধী নয়। এই ভাবটি ধরে প্রত্যেক 
ধর্মই অগ্ঠান্ত ধর্মের সারভাঁগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় 

বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া! নিজ প্রকৃতি অন্ুযাষী বর্ধিত হইবে ।” ৪২ স্বধর্মনিষ্ঠার 

গভীরতা! একাস্তিকতার সঙ্গে পরধর্মসেবীদের প্রতি প্রীতি ভালবাসার সার্থক 

সমবায়ের উপর ধর্মসমন্যের সাফল্য নির্ভর করছে। 

ধর্মের প্রাণ প্রত্যক্ষানভূতি এবং বোধে বোধ অর্থাৎ তত্বান্তভূতিই শ্রীবামকৃষণ- 
প্রদ্িত সমন্থ়সৌধের ছাদ-_নাঁনা মতের সাধনা সেই সৌধের সোপান । 
বিভিন্ন ধর্মের মনো সামব্শ্য তথা একা সম্ভব একমাত্র তন্বানভূতির পর্যায়ে । 
কোন কোন তাবিক জটিল প্রশ্ন তুলেছেন,__যেহেতু লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মের 
বিভিন্ন পিদ্ধান্ত, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সিদ্ধপুরুষের তত্বান্ভূতির আকার এক হতে 
পারে না, স্বতরাঁং একা সম্ভব নয়। অদ্বৈতপন্থী জ্ঞানমাগা বলেন, প্রত্যেক 
ধর্মসাধনার চূড়ান্ত পরিণতি জীবব্রদ্ধেকা-বোধরূপ অহৈতান্তভূতি। শ্রীরামরু*ও 
বলতেন, উহা শেষ কথ! রে, শেষ কথা,.'.জানবি সকল মতেরই উহ শেষ কথা 

এবং যত মত তত পথ। এই মতে এঁক্য সম্ভব একমাত্র অদ্ৈতান্ভৃতির 
পর্যাযে। ৪৩ কিন্তু ধর্মসাধনাঁর শেষ ধাঁপ অদ্দৈতান্গভূতি, এই সিদ্ধান্ত অনেক 
ধর্মাবলম্বী মানেন না। শ্তরাং প্রশ্ন উঠবে, শ্রীরামকষ্ণ-প্রদণিত সর্বধর্মসমন্য়- 
পরিকল্পনায় কি এদের স্থান নেই? তাছাড়া এদের বাদ দিলে সর্বধর্মসমন্তয়- 
পরিকল্পনাই যে ব্যর্থ হয়ে যায়। 

শ্ররামকৃঞ্চের সর্বভাব-অবগাহী উদ্দার দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে 
উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমন্বয়াচার্য শ্ীরামকষ্ের বোধ হয় অভিপ্রেত নয়। তাঁর 

৪২ বাণী ও রচনা, ১৩৪ 

৪৩ শ্রীরাজেন্্রনাথ ঘোষ ; সর্বধর্ধসমন্থয়ের প্রকৃত পথ কি? উদ্বোধন, 

৩৯শ বর্ষ, ৯ম সংখা! £ 

“নান। পথ থাকিলেও একটি সাধারণ পথও আছে। অন্ত সকল পথ 

পরিণামে একই পথে মিলিত হয়। সেইটিই সাধারণ পথ। ইহাই সেই অদ্বৈত 

পথ ।...এই অদ্বৈত পথে আরুঢ় হইবাঁর জন্য বু পথ আছে। সেই সমস্ত পথের 

সঙ্গে অন্য উপায়গুলি মিশিয়া যে বুপথের কল্পনা কর! যায়, সেই সকল উপ- 

পথকে লক্ষ্য করিয়াই 'ঘত মত তত পথ' বলা হইয়াছে। কিন্ত সেই উপপথের 
পর যে পথ তাহ! একই পথ, তাহা সেই জীবব্রপ্ধেক্যবোধরূপ একটি মাত্র পথ, 

তাহাই অদ্বৈতবাদীর পথ ।” 

(১৪৯ ) 



জীবনীতে দেখ যায়, তিনি বিভিন্ন সীধনপথে 'ভাবসাধনার পরাকাষ্ঠায় উপনীত 

হবার পর শ্রীশ্রীজগদগ্থার ইঙ্গিতে 'সর্বভাবাতীত বেদাস্ত-প্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাবসাধনে, 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । তিনি প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমন্থয়সত্র দিয়েছিলেন, “যত 

মত তত পথ" । অপথ, কুপথ, বিপথ পরিত্যাগ করে মানুষকে তাঁর সহজ 

স্বাভাবিক পথ বেছে নিতে হবে। যদি আস্তরিক হয়, প্রত্যেক পখই পৌছে দেবে 
তত্বানুভূতির রাজো, তা সেই অনুভূতির আকার যাই হোক না কেন। ঈশ্বরানু- 
ভূতি, ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরকূপালাত এই ভাবটিকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন ধর্মের একই 
প্রাণ-মন্দাকিনী বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিত। সাধারণভাবে এই ঈশ্বরান্ুভূতি 
তথা তত্বান্ুভৃতির পর্যায়েই সকল ধর্মের সমন্বর এবং বিভিন্ন ধর্মের বিরোধের 
অবসান সম্ভব। ধর্মসেবীমাত্রই ভগবানের ভক্ত । সকল ভক্তের এক জাত। 
ভক্তে ভক্তে বিরোধ অস্বাভাবিক, অবাস্তব। এই দৃষ্টিতে সামাজিক ভাব- 

বিরোধের অবসান করা দরকার । উদ্দারদৃষ্টি শ্রীরামরু্জ বলতেন, 'সব মতই পথ । 
মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আস্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় করলে তার 
কাছে পৌছান যায়।” তাই প্রথমে একটা! ধর্ম আশ্রয় করতে হয়। ঈশ্বরলাভ 
হলে সেই ব্যক্তি সব ধর্মপথ দিয়ে আনাগোনা করতে পারে; যখন হিন্দুদের 
ভিতর থাকে, তখন সকলে মনে করে হিন্দু; যখন মুসলমানের সঙ্গে মেশে, 

তখন সকলে মনে করে মুসলমান ; আবার যখন শ্রীষ্টানদের সঙ্গে মেশে, তখন 

সকলে ভাবে ইনি বুঝি খ্রীষ্টান” ৪৪ অপরপক্ষে মতলববাজ সম্প্রদায়কর্তাদের 
লক্ষ্য করে বলতেন, শ্ঠালারা পথে যাঁবারই কথা--এ&ঁ নিয়ে মরছে-_-মর 
স্টালারা_ ডুব দেয় না।” ৪৫ ্ 

অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে, 'অভেদজ্ঞান পূর্ণজ্ঞান না হলে হয় না" এবং 
অদ্বৈততত্বই সকল ধর্মসাধনের পরাকাষ্ঠা ৷ ফলত, চূড়ান্ত ও স্থায়ী সমাধানের জন্য 

প্রয়োজন অদ্বৈতান্ভূতিতে প্রতিষ্ঠা । কিন্তু অদ্বৈততত্ব সর্ধধর্মমত গ্রাহ্ নয় সতরাং 
অদ্ধৈতান্চভূতির স্তরে সকল ধর্মের মিলন সর্ববা'দিসম্মত কার্যকর আদর্শ হতে পারে 
না। ঈশ্বরলাভ তথা তত্বাশ্ভূতির পর্যায়ে ( তত্বাভূতির আকার যাই হোক ) 
সকল ধর্মের মিলন সম্ভব। শ্রীরামরূষ্ণের সবাঙ্গসন্দর সর্বধর্মসমন্থয় একটি বাস্তব 

সর্বজন-সমাদূত কার্ধকর আদর্শ। এরূপ সমন্বয় 2৮০ [51/-এর মত “একধর্মী- 

করণ' মতবাদ নয়, নববিধানের মত ত্যাজ্যগ্রাহা বিশ্লেষণাত্ক বিচারের দ্বারা 
সমীকরণ নয়, বা দার্শনিক হেগেলের 01219096 95767695 নয়, পর্বশাস্স্বীকৃত 
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প্রত্যক্ষ সাধনভজনের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মসমন্ধয় । এই ধর্মবিরোধ নিষ্পত্তির স্ত্র 
একটি ভাঁবগত তত্বমাত্র নয়, বাস্তবে স্থপরীক্ষিত একটি কার্যকর পন্থা । শ্রীবাম- 

কষ্চের সমন্বয়-আদর্শের বৈশিষ্ট্য ;__কাঁউকেই নিজের ধর্ম ছাড়তে হবে না, অপর 
প্রচলিত বা অভিনব কোন ধর্মমত গ্রহণ করতে হবে না। যে যেখানে আছে 

সে সেখানে থেকেই অগ্রসর হুবে নৃতন লক্ষ্যের দিকে । অভিব্যক্তিভিত্তিক 
এই সমন্বয়ের আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রগীবনে বিবাঁট পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম । 
ইতিবাচক এই আদর্শটির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে শ্রীরামরুষ্ণের বাণীর মন্যে, 

'আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব বক্ষা করি।.."হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান 
নানা পথ দিয়ে এক জায়গাতেই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব বক্ষ। কাব, 

আস্তরিক তাকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে।” ৪৬ সার্বাভীমিক এই সর্বধর্শ- 
সমন্থয়েব নীতি অন্যায়ী প্রত্যেক ধর্মসেবীকে জো সো করে ধর্মেব লক্ষ্য ঈশ্ববান্ত- 

ভূতির দিকে আস্তরিকভাবে অগ্রসর হতে হবে। অপর সকল ধের আচার্য 
ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধ! পোবণ করতে হবে । ধমে'ব বাহা আড়গ্ছর নিয়ে বাড়া- 
বাঁড়ি না করে ধর্মমতের মিলনকেন্দ্র ঈশ্বরান্ভূতির দিকে ব্যাকুলভাবে এগিয়ে 
যেতে হবে। ব্যবহারিক জীবনে অপর ধশ্নাবলম্বীদ্দের আত্্মীয়জ্ঞানে গ্রহণ 

করতে হবে । সাধকের বহি্জীবন ও আসন্তরজীবনের সমন্বয় কি ভাবে করতে 

হবে তার নির্দেশও দিয়েছেন শ্রীরামকঞ্চ। তিনি বলেছেন, “বাখাল যখন গরু 

চরাতে যায়, তখন গরু সব মাঠে এক হয়ে যায়। এক পালের গর । আবার 

যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যাঁয়, তখন আবার পৃথক হয়ে যায় । নিজের 

ঘরে “আপনাতে আপনি থাকে" ।৮৪৭ একই মানব-সমাঁজের অঙ্গ বিভিন্ন 

ধমসম্প্রদায়ের মানুষ । তাদের ধম মত ভিন্ন হলেও াঁদের মিলনে সত্যসতাই 

কোন বাধা নেই। 

্রাবামকৃষ্*-উপলন্ধ সার্বভৌমিক সর্বধর্মসমন্য়-পিদ্ধান্তটি স্বামী বিবেকানন্দ 

জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা পুনঃ প্রমাণিত করেছেন। জগতে 

প্রচলিত যাবতীয় ধর্মসাধনার পদ্ধতিগুলি বিশ্লেষণ কবে তিনি দেখিয়েছেন যে 

মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষকে মোটামুটি চারভাঁগে ভাগ করা যায়। ভাব- 
প্রবণ, বিচার শীল, ক্রপটু ও ধ্যাননিষ্ট,_ এই চার প্রকার মান্গষের চাহিদ। পূরণের 

জন্য সৃতি হয়েছে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ধযোগ ও রাজযোগ। জগতেব 
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বিভিন্ন ধর্মমত চারটি যোগের এক বা ততোধিক যোগ ( অর্থাৎ উপায় ) ধরে 
মিলিত হয়েছে এক্যবিন্দু ঈশ্বরদর্শন তথা তত্বান্থভৃতিতে। ধর্মবিজ্ঞানের আদর্শ 
ও.উপায় নির্দেশ করে স্বামীজী লিখেছেন, “17807, ৪০০] 18 00607818119 

01৮116. 1171096০081] 15 60 10150169506 61015 10151779 16111] 105 ০০৮- 

ঠ1011)176 1 96019, 9691779] 2110. 11066177891, 100 01015 9161069209৬ আঅ0ো]0) 0৮ 

চ091100) 01 058501810  ০001670] 0 70101109507019--)% 009) 01 10)079, 

0৮ 811 01 01799০--0,000. 19 £:9৪.৮ ৪৮ ধর্মবিজ্ঞানের নীতি ব্যাখ্যা করে 

তিনি দেখিয়েছেন যে জ্ঞন ভক্তি যোগ ও কর্মের সমবাঁয়ে চরিত্র গঠন করাই 
ব্মান যুগের আদর্শ । যেষন শুষম খাছ (1)1257960. 07০) স্বাস্থ্যোন্নতি ও 

স্বাস্থাসংরক্ষণে সাহাষ্য করে তেমনি মানব-প্রকৃতির মূল চারটি উপাদানের স্ষষ 
বিকাশের দ্বার! মানুষ দৃঢ় পদক্ষেপে ধর্মজীবনের মূল লক্ষ্য-_তত্বান্ুভূতির দিকে 

অগ্রসর হতে পারে; সেইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে প্রাতিষ্ঠানিক 
ধর্মমতের সক্কীর্ণগণ্ডি সহজে অতিক্রম করে ধর্মসমন্বয্বের কেন্দ্রবিন্দু-অভিমুখীন 

জীবন গড়ে তুলতে পারে। এই বিজ্ঞানভিত্তিক তত্বান্ুভূতি-কেন্দরিক ধর্মই 
বর্তমানের চাহিদা । বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বামী 
অভেদানন্দ লিখেছেন, “০ আ%1:৮---8, [6116101 আ1)01) 15 0091705951৭ 018] 

9709018] 701101017)5) &, 911002 10101) 08) 10010096191) ৪811) &100 

10179 স1)10]. 108/0000101595 101) 501910085 010119501015 800. 10962010- 

৪105.৪৯ প্রীরামরুষ্জের জীবনীপাঠক মাত্রই জানেন যে স্বামী বিবেকানন্দের 

বিজ্ঞ'ন-ভিত্তিক ধর্মসমন্থয় বা! স্বামী অভেদানন্দের বৈজ্ঞানিক ধর্মের উত্স 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী। 

এইসঙ্গে মনে রাখা! দরকার যে শ্ররামকৃষ্ণ-প্রদশিত সর্বগ্রাহী উদার ধর্মমতের 

দ্বারা শুধুমাত্র যে বিবদমান ধর্মসম্প্রদায়সকলের বিরোধ নি:শেষে ভঞ্জন হতে পাবে 

তাই নয়, এই পমন্বয়-নীতির ভিত্তিতে জগতের মানুষের জীবন-সমস্তার সামগ্রিক- 

ভাবে সমাধান সম্ভব, পৃথিবীতে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে মিলন ও শাস্তি স্থাপন 

সম্ভব। সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের কোলাহলে বিরক্ত হয়ে মানব কখনও কখনও 

চাঁকী শুদ্ধ ঢাঁক' বিসর্জন দেবার চেষ্টা করেছে। বৃহম্পতি-চার্বাক-মার্কসের 

৪৮ 00111196901? 01 98101 15618701009, ০01. (1969), 

0. 921 
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চেলা-চামুণ্ডার! ধর্ম “শোধিতের দীর্ঘস্বীস', “আম জনতার আফিও* ইত্যাদি 
অভিযোগ তুলে ধর্মবর্জনের জন্য ঢে'ড়া দিয়েছে । ধর্মবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেই 

জানেন মাহষের মনের চিবস্তন গভীর বৃভুক্ষা মিটাতে একমাত্র সক্ষম ধর্ম 
মানুষে লুষ্প্রায় গুপ্ত মহত্বকে সার্থকভাবে প্রবুদ্ধ করতে সমর্থ একমাত্র ধর্ম, বিশ্ব- 
শাস্তির মূল নিদান একমাত্র ধর্ম। এষ ধর্ম: সনাতন: । এই ধর্মকে অবলম্বন 
করে, শ্রীরামকষ্ণ-প্রদ্িত সর্বধর্মসমন্থয়ের মৌলিক আদর্শ অনুসরণ করেই ব্যক্তি- 
সত্তার জাগৃতি, সমষ্টি-মানুষের সমৃদ্ধি তথা বিশশান্তি প্রতিষ্টা করতে হবে। 

সর্বভাবস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিক অবদাঁন সর্বধর্মসমন্থয়। শ্রীরামরু 

বলতেন, “এখানে তাই সব মতের লোক আসে । আঁর সকলেই মনে করে ইনি 
আমাদের মতের লোক । ৫০ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজে এই তাবাদর্শের 

বিশাল ভূমিক1। প্রশ্ন করা যেতে পারে, শ্রীরামকুষ্ঙ তর এই এঁতিহাসিক 
ভূমিক] সন্ন্ধে সচেতন ছিলেন কি? তিনি কি যথার্থই সর্বধর্মসমন্থয়ের একটি 
পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন? তীকে এই সকল জটিল প্রশ্ন করলে তিনি 

নিশ্চয়ই বলতেন, 'অত সব জানিনি বাপু । আমি খাই দাই থাকি মায়ের নাম 

করি।' অনুরূপ প্রশ্থ করা হয়েছিল শ্রীমাকে, তিনি উত্তরে বলেছিলেন, “দেখ 
বাবা, তিনি যে সমন্বয়ভাব প্রচার করবার মতলবে সব ধর্মমত সাধন করেছিলেন, 

তা কিন্ধ আমার মনে হয়নি । তিনি সর্বদা ভগবদ্ভাবেই বিভোর থাঁকতেন। 

খীষ্টানেরা, মুসলমানেরা, বৈষ্ণবেরা যে যেভাবে তাঁকে ভজন করে বস্তলাভ 
করে, তিনি সেই সেই ভাবে সাধনা] করে নানা লীল! আস্বাদন করতেন ও 

দিনরাত কোথ! দিয়ে কেটে যেত, কোন হুশ থাকৃত না।'.*সর্বপর্মসমধয় ভাঁবটি 

যা বললে, ওটিও ঠিক। অন্যান্তবারে একটা ভাঁবকেই বড় কবাঁয় অন্য সব ভাব 

চাপা পড়েছিল ।'৫১ জগজ্জননীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল শ্রীরামরুষ্ণের জীবনে 
ধর্মসমন্বয়েব সাধনা যেন স্বত্ফুর্ততাঁবে উপস্থিত হয়েছিল; সেই কারণে 
শ্ররামকুঞ্চ-জীবনে সমনবয়-ভাবাদর্শ এত শৌন্দর্ধ মাধুর্য স্থষ্টি করেছে। তিনি 
নিজমুখেও বলেছেন, “**তেমনি মাকে পাইয়া এবং মার কাছে সর্বদা থাকিয়াও 

আমার তখন মনে হইত, অনস্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী তাহাকে নানাভাবে ও 

. নানারূপে দেখিব। বিশেষ কোন ভাবে তীহাঁকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে উহার 
জন্য তাহাকে ব্যাকুল হইয়া ধবিতাম। কৃপাময়ী মা-ও তখন তাহার এ ভাব 

৫০ কথামত ৪।২০।৩ 

৫১ স্যাম গন্তীরানন্দ : ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৫৮৫ 
(১৫৩) 



দ্বেখিতে বা উপলদ্ধি করিতে যাহ! কিছু প্রয়োজন, তাহা যোগাইয়৷ এবং আমার 

দ্বারা করাইয়া লইয়া সেই ভাবে দেখা দিতেন। এইরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের 

সাধন কর! হইয়াছিল ।৫২ 
এট। রামকৃষ্ণের যুগ, সত্য যুগ । যুগকর্তার ইঙ্গিতে স্বামী বিবেকানন্দ সকল 

ধর্মমতের সকল পথের মানুষকে সমব্তে করে নিজে পুরোগা'মী হয়ে চলেছেন । 

বিভিন্ন জন বহন করছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের পতাকা! | প্রত্যেকটি পতাকার উপর 
লেখ রয়েছে, “বিবাদ নয়, সহায়তা ; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব্গ্রহণ ; মত- 

বিরোঁধ নয়, সমন্বয় ও শাস্তি ।৫৩ আর শান্তগতি জনসমুদ্র থেকে উখিত হচ্ছে 
এক অশ্রতপূর্ব মহামিলনের একতান। ন্বরসমন্থয়ের মধ্যে চেনা! যায় প্রত্যেকটি 
নথরের স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি স্থরের মূলগত এক্যস্থত্র আবিষ্কার 

করে ব্বরূসমন্বয় করেছেন ওস্তাদ সথবশিল্পী । ফলে বৈচিত্রোর পাশাপাশি এক্য 
অপূর্ব এক সুরলোক স্ষ্টি করেছে। প্রগতিশীল নির্দলীয় এই দলটি সার্বভৌম 
সর্বধর্মসমন্থয়ভিত্তিক মানবসমাঁজকে স্বাগত জানাচ্ছে । 

৫২ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ২৮০-৮১ 

৫৩ চিকাঁগো ধ্গমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের শেষ বাণী 

(১৫৪ ) 



'ুচ্রেত্দ্রের পট, 

শ্রীবামরুষচ বাগবাজারে নন্দ বস্থর বাড়ীতে ঈশ্বরীয় ছবি দেখতে গিয়ে- 
ছিলেন । দোতলায় হলঘরের চাঁরিদিকের দেওয়ালে টাঙ্গানে! বিভিন্ন দেবদেবীর 

ছবি। ঈশ্বরীয় মুত্তিসকল দেখে তাঁর আনন্দ আর পরে না। হঠাৎ তার দৃষ্টি 
পড়ে একটি নূতন ধরনের তৈলচিত্রের উপর। তিনি সহান্তে বলে উঠেন, 
“€ যে সুরেন্দ্রের পট 1” 

পাশে ঈাড়িয়েছিলেন প্রসন্নের পিতা । তিনি মৃছ্র হেসে বলেন, 'আপনিও 

ওর ভিতর আছেন । 

শ্বলামকৃ্জ ( সহান্তে )-“ওই একরকম, ওর ভিতর সবই আছে- ইদানীং 

ভাব ।” 

'স্থরেক্দের পট' আধুনিক, ওর ভিতর “সবই আছে”_ সকল প্রকার ভাবের 
সমন্বয় ঘটেছে। পটখানি সত্যসত্যই অসামান্য ; ভাঁব-গাভভীর্ধে ও ভাবের 

প্রকাশ-বাঞ্জনায় অতুলনীয়, অদ্বিতীয়। পটীয়ান্ পটুয়ার শিল্পনৈপুণ্যে বিধৃত 
হয়েছে প্রধান সকল ধর্মভাবের সমাবেশ | চিত্রপটে ধর্মে ধর্মে বিরোধের নিষ্পত্তি, 

সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অনৈক্য ও ছন্দের অবসান সুস্পষ্টভাবে বিঘোধিত, নিবিড় 
এঁক্যের আকর্ষণে অতীতের অশ্রলবণাক্ত বিচ্ছেদের বীধগুলি বিধ্বস্ত | শাস্তি- 

সৌন্দর্য-সংবলিত চিত্রপটে প্রীতি শাস্তি স্ভাব অপর্যাপ্তভাবে উচ্ছল। এখানে 
ভাঁবসমন্য়ের রহস্ডুত্র অপাবৃত করাই পটুয়ার প্রধান লক্ষ্য । সমন্বয়-বিজ্ঞ নের 
শ্রেষ্ট আচার্ধ ভগবান শ্রবামকৃষ্ণ, সমস্বয়স্ত্র অন্রসন্ধীনে নিরত ব্রশানন্ কে*কচন্দ্র 

-_-একজন গুরু, অপরজন শিষ্কের ভূমিকায় অবতীর্ণ । উত্তম গুরু শদ্ধাবান 
শিষ্ঠের সামনে তুলে ধরেছেন সমন্বয়ের রাখীবদ্ধনে হুসংবদ্ধ ভাবরাঁজ্র এক 

অপূর্ব স্ন্দর দৃশ্ঠ । পটের ভিতর পট, যেন পটনাট্য। শ্রবামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্ 

"দৃক, তাদের দৃশ্ঠ মর্ত্যলোকে আবিভূতি এক ন্বর্গলোকের দৃশ্বকাব্য। চম২কার 
চিত্র-পরিকল্পনা, গভীরভাবগ্ঠোতক তাঁর ব্যগ্জনা। ধর্জজগতের অতীত বিষাদের 

ইতিবৃত্ত ও বর্তমানের বিভ্রান্তিকর সমস্যার আঙ্গিকে মহাঁন্ ভবিষ্ততের আভাস 
রঙবিচিত্রার আলোকে উজ্জল হয়ে আছে। শিল্পীর হুপরিকল্পনা, গতীর 

ষ্টিতঙ্গী ও বলিষ্ঠ রেখা ও রঙ-ব্যবহার পটটিকে স্বাতঙ্ত্্ে অপ্রতিছন্বী করে 

(১৫৫) 



তুলেছে । আবার পটনাটোর প্রধান ছুই নাক, শ্রীরামকঞ্চ ও কেশবচন্দ্রের 
প্রশংসার শীলমোহরধুক্ত এই চিত্রপট ভাববন্থর প্রামাণিকতায় অবিসংবাদিতত- 
ভাবে এতিহাসিক-গুরুতপূর্ণ 

চিত্রপটের ভাববস্তর যথার্থ রসাম্বাদনের জন্য প্রয়োজন ইতিহাসের কয়েকটি 
অংশের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা । মুসলমান রাজত্বকালে কয়েকশত বছরের শাসন 
ও শোঁষণে ভারতবর্ষ পযুদস্ত, সে সমবে সোনার ভারতবর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে 
ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেদ। ভারতবাসী ইংরেজের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের 

নিকট আত্মসমর্পন করে। বলদ বিদেশী রাজদণ্ডের আশ্রয়পুষ্ট শ্বীষ্টধর্ম ব্যাপক- 
ভাবে তারতবাসীর ধর্মান্তরকরণে নিযুক্ত হয়। ১ 

এদিকে বিবিধ এতিহাসিক উপাদানের সংঘাতে ভারতবর্ষে উদ্ভূত হয় নৃতন 
প্রাণশক্তির জাগবর4। দেশী-বিদেশী পণ্ডিতগণের চর্চ। ও চর্যায় ভারতীয় 

সংস্কৃতির লুপ্তপ্রায় ধনরত্ব পুনরাবিষ্কৃত হয়। অতীতের গৌরব দেশবাসীকে 
সচেতন ও মহান্ ভবিষ্যতের রূপায়ণে প্রবুদ্ধ করে। নব্জাগৃতির শিহরণ 
ধর্মপ্রাণ ভারতবাপীর ধর্মজীবনে বিপুল আলোড়ন তোলে। ১৮২৮ শ্রীষ্টাবে 

রমমোহন রায় ব্রাক্মপভ। প্রতিষ্টা করেন। চৌদ্দ বছর পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
নেতৃত্বে ব্রাঙ্ম আন্দোলন বলিষ্ঠ হয়ে উঠে। কেশবচন্ত্র সেনের যোগদানে 
আন্দোলন জনপ্রিয় ও অধিকতর শক্তিশালী হয়, কিন্তু ভাবগত অনৈকো দ্বিধা- 

বিভক্ত হয়। ১৮৬৮ শ্রী: কেশবচন্দের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীর ব্রাসমাজের প্রতিষ্টা 
হয়); আদি সমাজের পুরোঁবায় থাকেন দেবেন্দ্রনাথ । কয়েক বছর পরে 

সমাজের বিখিভঙ্গের অভিযোগে নেতা কেশবচ্খের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পুণ্তীভূত 

হন্দ। ১৮৭৮ ষ্টান্দে আবিভূত হয় 'সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজ'। ১৮৮০ খ্ষ্টাবে 
কেশবচন্দ্র স্প্টি করেন “নববিধান? । 

১৮৭৫ খ্রীষটাবে দয়ানন্দ সরম্বতী-প্রতিষ্ঠিত আর্ধসমাজ মুসপিম ও খ্রীষ্ধর্ের 

আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে রুখে দীড়ার। ১৮৬৭ খ্রীষ্টান মির্জ, গোলাম আহ্মদ- 

১ ১৮৬৬ শ্রাঃ ৫€ই মে তারিখে কেশবচন্দের ভানণ হ'তে জানা যায় 

১,৫৪,০০০ জন ভারতবাঁসী শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ কবেছে। তার জন্য ৫১৯ জন 

বিদেশী পাদ্রী নিযুক্ত ও তাদের সেবাধর্মের জন্য বার্ধিক ব্যয় ২,৫০,০* 

পাঁউণ্ড। ১৮৬-৭৯ খ্রীগ্টাবে দাক্ষিণাত্যে ব্যাপক দুশ্তিক্ষের সময় 
দুস্থদের মধ্যে অন্নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্টধর্ম বিতরণ কর! হয়। ব্যাপক 

ধর্মীস্তর ঘটে । ক্রমে ধর্মাস্তরের প্লাবন উত্তর-ভারতকেও গ্রাস করে। 
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সংগঠিত সদর অঞ্জুমান-ই-আহমদীয় মুসলিম ধর্ম সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে 
বদ্ধপরিকর হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্কে গড়ে উঠে থিয়োসফি আন্দোলন, 

চার বছর পরে মূল কার্ধালয় ভারতবর্ষে স্থানাস্তবিত হয়। এই আন্দোলনের 

অন্যতম ফলশ্রুতি, ভারতবর্ষের প্রাচীন এঁভিহ সম্থদ্বে দেশবাসীর সচেতনত।। 

ভারতবর্ষের চতুর্দিকে ধর্মভাবের প্রাবন নৃতন যুগের স্থচনা করে এবং ক্রমেই স্পষ্ট 
হয়ে উঠেন নবজাগৃতির প্রাণ-উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ । 

ঞরামুঞ্চ ও কেশবচন্ত্রের মিলন ঘটে ১৮৭৫ খ্ীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ । কেশবচন্দু 

শ্রীরামকৃষ্ণের পৃত-সান্নিধ্যে অভিভূত হন। শ্ররামকৃষ্ণের দিনলিপিকার 
মহেত্্রনাথ গুপ্ত মন্তব্য করেছেন, “ইংরাজী-পড়া কেশবচন্দ্র সেন-আদি 
পঙ্ডিতেরাঁও ঠাকুরকে দেখে অবাক্ হয়েছেন । কি আশ্র্য! নিরক্ষর ব্যক্তি 
এসব কথ! কিরূপে বলছেন? এ যে ঠিক যীশুপ্রীষ্টের মত কথ! ! সেই গ্রীম্য- 

ভাষা! সেই গল্প ক'রে বুঝান-_যাঁতে পুরুষ, স্ত্রী, ছেলে সকলে অনায়াসে 

বুঝিতে পারে । যীন্ত ৮৮019: 76)" করতে করতে পাগল হয়েছিলেন, ইনি 

মা মা করে পাগল! শুধু জ্ঞানের অক্ষয় ভাগার নহে- ঈশ্বরপ্রেম কলসে 
কলসে ঢালে তবু না ফুরায়।” ইনিও যীশুর মত ত্যাগী, তাহারই মত ইহারও 
জ্বলন্ত বিশ্বাস, পাহাড়ের মত অটল বিশ্বাস । তাঁই কথাগুলির এত জোর 1." 
কেশব সেনাদি পণ্ডিতের আরো ভাবেন, এই নিরক্ষর লৌকের এত উদার ভাৰ 

কেমন করে হ'ল! কি আশ্চর্য। কোনরূপ বিদ্বেষভাব নাই, সব ধর্মাবলঙ্বীদে 

আদর করেন__কাহারও সহিত ঝগড়। নাই ।” ২ 

প্রায় পাঁচ বছর পরে ১৮৮০ গ্রীষ্টাব্ধের ২৫শে জানুয়ারি রবিবাঁরে কেশবচন্দ্র 

ব্রাঙ্ম-বার্ধিক-উতৎসবে ঘোষণ! কবেন তার মানসপুত্র নিববিধানে'র জন্ম । তিনি 

আবেগময়ী ভাষায় বলেন, “.""অগ্ভকাঁর দিন এত আনন্দের দিন হইল কেন? 

পৃথিবী বঙ্গদেশকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'আজ তুমি নৃতন কাপড় পরিয়াছ 

কেন? বঙ্গদেশ পৃথিবীকে বলিতে লাগিলেন, 'পৃথিবী, শুন, পঞ্চাশ বৎসর 

ব্রাঙ্মসমাজগর্ভে ধর্মের শিশু গঠিত হইতেছিল। বহুকালের প্রসবযন্ত্রণার পর." 
এক সর্বাঙ্গন্ন্দর শিশু জন্মগ্রংণ করিয়াছে । সেই শিশুর ভিতরে যোগ, ধ্যান, 

বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদায় গুণ সক্গিবিষ্ট রহিয়াছে । সেই শিশুর অস্তরে বেদ- 

বেদাস্ত পুরাণ তত্ত্ব বাইবেলে কোরাণ সমুদায় রহিয়াছে ।.."ঈশা, মুষা, শ্রীচৈতন্য, 
নানক, কবীর, শাক্যমুনি, মোহম্মদ প্রভৃতি আপন আপন শিষ্যদিগকে সঙ্গে 

২ তত্বমগ্তরী, চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৪৯-৫, 
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লইয়া শিশুর অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। তীহাদের একটি ভাই জন্গিয়াছে 

শুনিয়া, তাহাদের কত আহ্লাদ !.."পৃথিবীতে যত ভাবের অব্তার হইয়াছে, 
শিশু সকলকে আপনার ভিতর এক কবিয়! লইয়াছেন। শিশু জন্মিবাঁমাত্র 

অল্পক্ষণের মধ্যে সকলের পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। সেকি 

সামান্ত শিশু! সেই শিশুর জন্ম হইল, আর ছুই ধর্ম থাকিতে পাবে না, ছুই 

বিধানি থাকিতে পারে না। সকল ধর্ম এক হইল, সকল বিধান এক বিধানান্ত- 

গত হইল।-.'নববিধান শিশু সংসারে স্বর্গ দেখাইবার জন্য জন্মিয়াছেন।-.'নৃতন 
বিধান, নৃতন শিশু সকলের ঘরে কল্যাণ বিস্তার করুন |”” ৩ 

পরের বছর ২২শে জাঙ্গুয়ারি কেশবচন্দ্র কলিকাতা! টাউন হলে একটি ভাষণে 

বলেন, “নববিধানের এই রূপ! যাবতীয় ধম শান্ত্বিধান ও সকল আপ্তপুকষের 
সমন্বয় নববিধান"। এটা বিচ্ছিন্ন একটি মতবাদ নয়। নববিধান একটি 

বৈজ্ঞানিক তত্ব যা সকল ধর্মকে গ্রথিত করেছে, প্রকাশ করেছে ও সমন্বিত 

করেছে ।-"*নববিধান মূল্যবান কণ্ঠহার, যাঁতে যুগযুগাস্তরের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মণিমুক্তা নিবদ্ধ ।""*এভাঁবে আমরা নৃতন মানুষ স্থ্টি করব, সেই মানুষের 

ইচ্ছাশক্তি হবে ভগবান যীশু, মস্তিক সক্রেটিস, হৃদয় শ্লিচৈতন্য, আত্ম! হিন্দু ঝধি 
এবং দক্ষিণ হস্ত জনসেবী হাঁওয়ার্ড।” ৪ নববিধানের তাবাদর্শের বাস্তব 

রূপায়ণের জন্য নূতন পতাক1 ও প্রতীক তৈরী হয়, নব-সংহিতা রচিত হয়; 
“নিশান-বরণ ও আরাত্রিক", “হোমানুষ্ঠান', “ঈশ্বরের ব্যাপ্তিজলে জলাভিষেক 

অনুষ্ঠান”, “দোষস্বীকার-বিধির প্রবর্তন" প্রভৃতি সংযুক্ত হয় ) নৃতন ভাব জনপ্রিয় 
করার জন্য নগরসক্কীর্তন প্রবর্তিত হয়, কয়েকবার 'নববৃন্দাবন' নাটক মঞ্চস্থ হয়, 

'নবনৃত্য” অনুষ্ঠিত হয়। 

কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহগামিগণ বিশ্বাস করতেন যে, কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের 

প্রত্যক্ষ আদেশে নববিধানের স্থ্টি করেছেন। কিন্তু বাস্তবে নববিধান যে-রূপ 

ধারণ করে তা! বিশ্লেষণ ক'রে ইতিহাস-বেত্ত। লিখেছেন) “1505 1১০ 10008 
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সাধারণ মানষের কাঁছে নববিধানের যে ভাবমৃত্তি প্রকটিত হয় তাঁর চিত্র অঙ্কন 
করেছেন শ্রাশ্ীরামকু্চ পুথিকার 

কেমন নৃতন ধর্ম কেশবের গড়া । 

ঠিক যেন বিবিধ কুম্থমে বাঁধা তোড়া ॥ 
নববিধানের কথা তোড়া তুলনায় । 
সকল ধর্মের কিছু কিছু আছে তাঁয়॥ 

মহাভাব গৌবাঙ্গের প্রেমসমন্থিত। 
কষ্ণের প্রকট জ্ঞান গীতায় কথিত ॥ 

সহিষুঃতা ক্রাইষ্টের নির্ভরতা! বল। 
অপার করুণারাজি ভাব সমুজ্জল ॥ 

বাল্যভাৰ শ্ীপ্রভুর পরা যত্বে রাখা । 
সন্তানের সমতুল্য মা বলিয়! ডাকা ॥ 

অন্য অন্য স্থানে যাহা বুঝিল স্থন্দর | 

লইল তাঁহার কিছু করিয়া আদর ॥ 

আগাঁগোড়৷ বাদ দিয়া কণাংশ লইয়া । 

নববিধানের দেহ দিল সাজাইয়া ( পৃঃ ৩৩৮) 

নববিধান বৈচিত্রোর সমাবেশে আপাতমনোহর হলেও ধ্মীচ্বাগী মাত্রই অনুভব 

কবেন “নববিধানের গাঁছে ফল নাহি ফলে ॥ ফল-ফলা অসম্ভব স্পষ্ট দেখ! যাঁয়। 

তোঁড়াতে ফুলের খেলা গাছ কোথা তায় ॥ 

অনেকেই মনে করেন কেশবচন্দ্রের উপর শ্রীরামকৃঞ্জের গভীর গ্রভাবের 

আংশিক প্রতিফলন নববিধানের রূপ ধারণ করেছে। “বেদব্াস' (মাঘ 

১২৯৪ ) লেখেন, “পরমহংসদ্দেবের আশ্রয় পাইয়া কেশববাবুর হৃদয়ে যুগান্তর 
উপস্থিত হয়। সেই পরিবর্তনের ফলে 'নববিধান' প্রসব হয়।” “তত্বমঞ্জরী' 

( দ্বিতীয় ভাগ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ২৯ ) লেখেন, “কেশববাবু যে পরমহংস- 

দেবের ভাঁব লইয়া নিজের অবস্থা! ও বর্তমান ইুরোপীয় ভাবে রঞ্জিত করিয়া 

৫ 91719096) 983610 2 1719607% 01 019 13181)000  98208] 

০1. 7, 2. 106 

/ ১৫৯ 3 



ন্ববিধানের নাম দ্িয়াছিলেন তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ যাহা 
তিনি নববিধানে নৃতন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহ!র মধ্যে কিছুই নৃতন 
নহে। যাঁহাকে নূতন বলিয়াছেন, তাহ। পরমহতসদেবের ভাবের বিকৃতাবস্থা মাত্র 1” 

এবিষয়ে শ্রীশ্রীরামকর্চলীলাপ্রসঙ্গ গ্র-স্থর সামগ্রিক অভিমত বিশেষ লক্ষণীয়। 

“দেখ! যায়, একপক্ষে তিনি ( কেশবচন্দর ) ঠাকুরকে জীবন্ত ধর্মমূতি বলিয়া জন 
করিতেন..'যেখানে বসিয়। ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, ঠাকুরকে সেখানে লইয়। যাইয়। 
তাহার শ্রীপাদপদ্ে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন ।"*অপরপক্ষে তিনি ঠাকুরের 

'সর্ব ধর্ম সত্য যত মত তত পথ রূপ বাক্য সম্যক লইতে ন| পারিয়! নিজ বুদ্ধির 

সহায়ে সকল ধর্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং অসারভাগ ত্যাগপূর্বক 
'নববিধান, আখ্যা দিয়া এক নৃতন মতের স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। 
ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাব 

হাদ়ঙ্ষম হয়, শীযুক্ত কেশব ঠাকুরের সর্বধর্মস্বন্ধীয় চরম মীমাংসাটিকে এরূপ 

আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ।” ৬ ( দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪৩৭) 

আমরা দেখতে পাই, আলোচ্য চিত্রপটখানির উদ্যোক্তার ধারণাও ছিল 

অনুরূপ । শ্রীরামকঞ্চ স্ঘন্ধে কেশবের প্রচারের ফলে দক্ষিণেশ্বরে লোকের ভিড় 

হ'তে থাকে । সেই সাঙ্গ আসে অন্ুবাঁগী ভক্তগণ। ক্রমে ক্রমে আসেন রামচন্দ্র 

দত্ত, মনোমোহন মিত্র, বাখালচন্দ্র ঘোষ, স্ুবেশচন্দ্র মিত্র, নরেক্দ্রনাথ দত্ত 

গ্রভৃতি। এদের মধ্যে জরেশচন্দ্র মিত্র ধাকে শরীরামকুষ্ণ তাঁর অন্যতম রসদ্দার 

ব'লে চিহ্নিত করেছিলেন ও ন্মেহভরে সুরেন্দ্র বা 'স্রেন্দর' ব'লে ডাকতেন 

তিনি ছিলেন মরল বিশ্বাসী ও বিশেষ উৎসাহী । তাঁর আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গী । 

তিনি য|! সত্য ব'লে বিশ্বাস করতেন তা সর্বসমক্ষে প্রচার করতে দেরি বা দ্বিধা 

করতেন না। অন্যানাদের মত রাম, স্ুবেশ ও মনোমোহন শরীরামকৃষের ধর্মসমন্থয়ের 

ভাবাঁদর্শে উদ্ধদ্ধ ₹ন। তাঁরা লক্ষ্য করেন, ব্রাঙ্গনেতা কেশবচন্দের জীবন ও 

৬ বিদেশী দুজন বিখ্যাত রাঁখকষ্ণ-জীবনী-লেখকের মতও অনুধাঁবনযোগ্য। 
বোম রোল? লিখেছেন, 4[])9 95501/19] 10988 কম৪:০ 817680 1077090 

1101) 109 0066 78/07910191017% 10 6106 1756 61106 (0. 1069 ). অপরপক্ষে 

ইদদীনীংকালে ঈশাঁরউড লিখেছেন) "11076 [৪ 10156090610] 8৪ 00:00 

17061768115 7 016967096100 0৫ 8008001910785 69801710588 ঠা 88 

[769119)) 95 8019 60 07097506500. 60090, ৮009 198851090, 1790900051009 

89 & 11517 6101900177676 0 1019 ০:৪০. (0,165) 
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বাণীতে শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর ও ব্যাপক প্রভাঁব। শ্রীবামকৃণ্চ ও কেশবচন্দের 

নিকট সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাবাদর্শ চিত্রপটে চিত্রাধণ করার 

আকাজ্ষ। হয় স্থুরেশচন্দ্রের । স্বরেশ, রামচন্দ্র ও মনোমোহন একই পল্লীতে বাস 

করতেন। স্থরেশ তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে চিত্রপটের পরিকল্পনা করেন। 

জনৈক গুণী চিত্রশিল্পী সেই স্ন্দর পরিকল্পনাটিকে রূপদান কন্নে একটি 

তৈলচিত্রের মাধ্যমে । পরিকল্পনাকারীদের অন্যতম রামচন্দ্র পিখেছেন, “এই 
চিত্রখানি প্রস্তত করিবার দুইটি ভাব ছিল। প্রথম, এই ভাবটি পবম5ংসদেবের 

নিজের সাধনার ফলন্বরূপ এবং দ্বিতীয়, উহা! কেশববাবু পরমহতন্দেবের নিকট 
হইতে পাইয়াছেন।” ৭ রামচন্দ্র অন্যত্র লেখেন, “সেই ছবিতে প্রমহংসদেবকে 

সর্বধ্মসমন্থয়েব গুরুরূপে এবং কেশববাবুকে শিয্বন্বরূপে প্রদর্থিত হইয়াছিল ।” ৮ 
জন্মভূমি পত্রিকাও লেখে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার সাঁরকথ! এবং কেশবচন্দ্রের 

এ ভাবগ্রহণ জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্যই চিত্রপটের পরিকল্পনা | ৯ স্থৃবেশচন্দ 

তৈনচিত্রথানি কেশবচন্দ্রকে দেখতে পাঠান। কেশবচন্ত্র তাঁব মনের ভাব 

বাক্ত করেন একখানি চিঠিতে | তিনি লেখেন, “10319899075 176 ₹110 1785 

007901%90. 61715 10০9৮. ১৮ উত্সাহিত শ্ুরেশচন্দ্র একদিন দক্ষিণেশ্বরে 

শীরামকষ্ণচকে তৈলচিত্রখানি দেখিয়ে আনেন । চিত্রপট সম্বন্ধে শ্রীর!মকঞ্জের 

অবিলম্ব প্রতিক্রিয়া লিখিত নাই, কিন্তু চিত্রে ভাব উংব অমোদন লাভ কবে, 

সন্দেহ নাই | স্থরেশচন্দ্র তার বাড়ীব বৈঠকখা নার দেওয়!লে পুটখানি ট'ডিরে 

রাখেন। আীরামরুঞ্চ এই বাড়ীতে বসে পটখানি দেখেন. পরবে প; হলেও 

অন্তত; ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর । 

শ্রীবামরুঞ্চ তৈলচিত্রখানিকে বলতেন ব্বরেন্দ্রের পট ; বামাক্ত প্রভৃতি 

কয়েকজনের মতে ছবির বিষয়বস্ত 'কে*বের প্রতি শ্রবামরুঞের উপদেশ”, 

শীত্রীরামকুঞ্ণকখামৃতকারের মতে নিববিবীনেব ছবি, লাবাবণ লোক ছণ্টির 

নামকরণ করে 'সর্বধর্মসমন্থয়' | ১১ আর নববিধান সম্প্রনাথের দৃষ্টিতঙ্গীতে 

৭ রামচন্দ্র দত্ত: শ্রীশ্রীরামকুঞ্চ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত পৃঃ ১৪০ 

৮ তত্বমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ১২৯৩ সাল, শ্রাবণ 

৯ জন্মভূমি, ১৮ বর্ষ, ৩য় সংখা 
১০ জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৪০) তত্বমপ্ররী দাৰী করেন এ চিঠিখানি 

স্থরেশবাবুর কাছে সংরক্ষিত ছিল। 

১১ জন্মভূমি, ১৮ বর্ষ, ওয় সংখ্যা, পৃঃ ৯৯ 
(১৬১) 



ছবিটির নাম দেওয়া যেতে পাঁরে 'নববুন্দাবন মেলা । ১৮৮২ খ্রীষ্টান্ধে চিরঞ্জীব 
শর্মা-প্রণীত নববৃন্দাবন নাটকের শেষ দৃশ্তে দেখা যাঁয় যাবতীয় ধর্মশান্্র ও 
ধ্মসন্প্রদায়ের মধুর মিলন | সেখানে নববিধানের বিজয় নিশান উড়িয়ে সব 
ধমেবি মানুষ একত্রে গাইছে £ 

জয় দয়াময় দয়াময় দয়াময় 

জয় প্রভু পরক্রন্ম হরি লীলারসময় । 
জয় মা আনন্দময়ী জগতজননীর জয়। 

আজ নববুন্দাবনে, লয়ে যত ভক্তগণে 

করিলেন প্রেমময় সর্বধর্মপমন্থয় | 

জনক নারদ ঈশা যোগী যাঁজবন্ধ্য মুশ]) 
শিব শাকা মহম্মদ গ্রব শ্রীগৌরাঙ্গের জয় । 

যত শাস্ত্র যত ধর্ম, যোগ ভক্তি জ্ঞ'ন কর্ন, 

সকলেরই এক মর্স, একেতে হইল লয় ॥ 

মূল তৈলচিত্রখাঁনি ৪২৯৩০" কানিভাসের উপর আকা । বর্তমাঁনে চিন্রপটের 

সন্মুখভাগ কাঁচে ঢাক! এবং প্রায় ৩" কাঠের ফ্রেমে বীধান।১২ এই তৈলচিত্রের 

প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা 
যেতে পাবে ঢো0৮% £1:7 1179 [11111566)7) 9981)0919109118 ০00৬7, 

প্রতিবামী' (দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩১৯, বৈশাখ ), জিন্মভূমি' (২১ বর্ষ 
গ্রথম' খা, ১৩২০, বৈশাখ ) ইত্যাদি । আর জনপ্রিয়তার জন্য তৈলচিত্রের 

অনুলিপি বিভিন্ন বাড়ীতে ঠাই পায়, যেমন কেশব-অন্তরাগী নন্দ বসু ও 

শীরামকৃষ্ণ-অন্গরাগী মনোমোহন মিত্রের বাড়ীতে। 

তৈলচিত্রে শ্রীরামরুঞ্জের ছবি, তার ১৮৮১ থ্রী; ১ই ডিসেম্বর তারিখে 

বেঙ্গল ফটোগ্র।ফার স্ট,ডিওতে তোলা আলোকচিত্রের প্রায় অন্কৃতি। আরও 
লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, চিত্রে কেশবচন্ত্র যে প্রতীকচিহটি ধরে আছেন 

নেটি কেশবচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীঃ জান্ুয়াধিতে ব্রাঙ্গ উত্সবের দিনে সর্বপ্রথম জনসমক্ষে 

তুলে ধরেছিলেন ১৩ এবং পরবৎ্সর জান্য়ারিতে সেটি নিয়ে নগরকীর্তন 

১২ মূল তৈলচিত্রখানি সযত্বে রক্ষিত আছে স্বরেন্ত্রনাথের মধ্যম ও বয়সে 
বড় ভাই মতেন্দ্রনাথেব প্রপৌত্র উমাপতিনাঁথ মিত্রের নিকট। প্রায় ৪০ বছর 
পূর্বে জনৈক চিত্রশিল্পীকে দিয়ে তৈলচিত্রখানি মেরামত করা হয়। 
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করেছিলেন । অকুমাঁন হয়, তৈলচিত্রের রচনাকাল ১৮৮২ শ্রীষ্টান্দের ফেব্রুয়ারি 

হ'তে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে । 

স্দক্ষ পেশাদার শিল্পীর মুন্সিয়ান! চিত্রপটে ্ুম্পষ্ট। খদ্দেরের অর্ডার 

মাফিক চিত্রপট আকা হলেও শিল্পীর স্বাতন্ধ্য ও নৈপুণ্য ভাবসম্মেলন ও 

প্রকাশব্যঞ্জনায় প্রকট। কৰি ভাবপ্রকাশের জন্য ব্যবহার করেন ভাষ।, 

চিত্রশিল্পী অন্থভূতি প্রকাশ করেন বিকার সাহায্যে। চিত্র, চিত্রোপকরণ ও 
চিত্রকরের ভাবের সাম্যে চিত্রপট সার্থক হয়, আবার চিত্রকর ও চিত্রদ্রষ্টীর সহ- 
মহ্িতায় চিত্রপটের ভাববস্ত হয় প্রাণবস্ত। আলোচ্য চিত্রপট এই বিচারের মাপ- 
কাঠিতে স্থপ্রশংসিত। 

পটভূমিকায় নীলাকাশের চন্দ্রাতপ সবুজ বনানীর শীর্ষরেখ! স্পর্শ করেছে 
ঘেন। সম্মুখে বামদিকে একটি গীর্জা, মধ্যে একটি মসজিদ, ডাইনে একটি শৈৰ 

মন্দির ।১৪ মসজিদ ও মন্দিরের মধ্যে নীলাকাশে ভাসছে একটি শঙ্খচিল, 
নীচে তাঁকিষে দেখছে বিচিত্র একদল মানুষের জমাঁয়েত। পটভূমিকা ইঙ্গিত 
করছে মন্দির-মসজিদ, শান্ত্রশরিয়ৎ, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি ধর্মজীবনে 
প্রয়োজনীয় হলেও গৌণ। ধ্মজীবনের লক্ষ্য তবের অপরোক্ষানভূতি। 
উপযুক্ত আঙ্গিকের পটভূমিতে উপস্থিত হযেছেন অপরোক্ষানিভূতিসম্পন্ন মহা- 
মানবগণ, যার! ধর্মতত্ব বোধে বোধ কবেছেন। 

ভাববস্তব বিচাবে দৃশ্যপট ছুভাগে বিতক্ত- দৃক ও দৃশ্য । বাস্তবসত্ত'ক 

শ্রীরামরুষ্জ ও কেশবচন্ত্র এখানে দৃক্ম্বূপ এবং প্রাতিভাদিক ভাঁবরাজ্যের 

আনন্দঘন একটি প্রকাঁশ এখানে দৃশ্ঠ। বাস্তব ও প্রাতিভাদিক সত্তার মধ্যে 

পার্থকা দেখাবার জন্য শিল্পী শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের গলায় মালা 

দেননি, ভাববাঁজোর সকল মৃত্তির গলায় দ্িয়েছেন। ঘড়ির টাওসার শোভিত 
এাংলিকান চার্চের সামনে দীড়িয়ে কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামরুঞ্জ। খীশ্ত্রীষ্ট ও 

্রীষ্টর্মের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত কেশবচন্দ্বের জীবন ও সেইকাঁরণে পশ্চাদ্- 

ভূমি গীর্জার সম্মুখে কেশবচন্দ্ের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ বিশেষ তাৎ্পধপূর্ণ। 

ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর পরে কেশবচন্দ্র সর্ববাষে দীঁড়িয়ে। তার ডানহাতে 

একটি পতাকাবাহী দণ্ড, সবুজরঙের পতাকা! দণ্ডে জড়ানো, আর দণ্ডের উপর 

১৪ বামকু্ বেদাস্ত মঠ হতে প্রকাশিত 719:01)9 ০1 17217)2091)108 

গ্রন্থে সংযুক্ত এই ছবিতে একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। শৈব মন্দিরের স্থানে 

দেখা যায় দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির । 

(১৬৩) 



একটি প্রতীক। অর্ধচন্দ্রের উপর একটি ত্রিশূল, বামে একটি ক্রুশ ও ডাইনে 
একটি পাঞ্তা। অর্ধন্্রের নীচে নক্সা করা পাদপীঠ, তাতে লেখা 'হরের্নামৈব 
কেবলমূ*। নববিধান আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাক্গিভাবে যুক্ত ধর্ম সমন্বয়ের এই 
প্রতীক 1১৫ ধীর স্থির কেশবচন্দ্র শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন 
শীরামক্ষ্ণের দিকে । শ্রীরামকৃষ্ণের পরনে সবুজ বনাতের কোট, লাঁলপেড়ে ধুতি, 
ধুতির আচল বাম কাধে ঝুলছে। বেঙ্গল ফটোগ্রাফার স্টডিওতে তোঁলা 
আলোকচিত্রের সঙ্ষে এই ছবির গভীর সাদৃশ্ঠ থাকলেও পার্থক্য যথেষ্ট। 
পার্থকা হাত ছুটির বিন্তাসে। আলোকচিত্রে শ্রীরামরষ্ণের ডান হাত একটি 
স্তম্তের উপর স্থাপিত, আর বাষ হাত বুকের নীচে ভাজ করা । তৈলচিত্রে 

শরামকঞ্ণ বাম হাতে সম্মুখের একটি দৃশ্ট নির্দেশ করছেন, ডান হাত বুকের 
নীচে বি্যাস্ত কিন্তু তার হাঁতের আঙ্গুল নির্দেশ করছে প্রাগুক্ত দৃশ্ত । আলোক- 
চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে চটিজুতা, এখানে খালি পা। তা ছাড়াও এখানে 
শ্রীরামকৃষ্চের মুখারবিন্দে যে দিব্যহ্যতির আভাস, আলোকচিত্রে তার অভাব। 

শ্রীরামরুষ্ণের চক্ষে ভাবের নেশা, তিনি যেন ভাবমুখে কেশবচন্দ্রকে উপদেশ 

দিচ্ছেন। 
আরামকষ্ণের নির্দেশ অনুসরণ করলে চোখে পড়ে ভাবরাজ্যেব একটি 

মনোরম দৃশ্ত। মন্দির ও মসজিদের মধ্যের ভূখণ্ডে প্রেমোনসন্ত হষে নৃত্য 
করছেন যীন্ততীষ্ট ও চৈতন্য । তাঁর! প্রেমভরে অচৈতন্য হযে নৃতা কবছেন, 

চারিদিকে ছিটিয়ে দিয়েছেন আনন্দের ফাগ। তাদের ঘিরে আছেন বিভিন্ন 
ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাধক ও সিদ্ধ ভক্তগণ। খ্রষ্ট ও চৈতন্যের ডাইনে অর্থাৎ 
পশ্চাদ্ভূমি মসজিদের সম্মুখে দাড়িয়ে আছেন রামানজ সম্প্রদায়ের একজ 

১৫ স্ুরেন্দ্রনীথ সর্বধর্ঠসমন্বয়ের ভাঁব নিয়ে এই প্রতীক-ন্ত্রটি তৈী 

করেন। কেশবচন্ত্র এ যন্ত্রটি নিরে একবার নগরকীর্তনে বের হণ । (পরম- 

হংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৪০) জন্মভূমি, ১৮ বর্ষ, ওয় সংখ্যা ) সম্ভবতঃ 

সেই দিনটি ছিল সোমবার, ১৮৮২ শ্বীঃ ২৩শে জান্ুয়ারি। কেশবচন্দ্রের সমাধি- 

স্থানের উপর স্থাপিত নববিধানের প্রতীকে দেখা যায় অধধচন্্র, ত্রিশূল, ক্রুশ ও 

বৈদিক ওকারের সমন্থয়। (1১. 0. 81920020080 21010019119 8100 

[50011765 011095501 018009: 907, 9. 394 ) আবার তৈলচিত্রের প্রায় 

অনুরূপ প্রতীক-মন্ত্র দেখতে পাওয়া যাঁয় শ্রীরামকষ্জের মহাঁসমাধির অন্যতম 

আলোকচিত্রে। সেখানে ভক্ত বলরাম বন্থ প্রতীক যন্ত্রটি ধরে আছেন। 

( ১৬৪) 



বৈষ্ণবাচার্য, তাঁর হাতে শ্রীযন্ত্ররংবলিত দণ্ড, দণ্ডে লাল রঙের ত্রিকোণ পতাকা; 
তারপর দাড়িয়ে একজন তান্ত্রিকাঁচার্ধ, তার রক্তান্বর, মাথায় জটাজুট, হাতে 

ত্রিশল। চোগাচাপকানধারী পাগড়ি-দাড়ি-শোভিত তৃতীয় ব্যক্তি শিখ 
সম্প্রদায়ের নেতা । হাতে দণ্ডে-বীধা সবুজ ত্রিকোণি পতীকা, চূড়ায় প্রতীক 
পাঞ্জা। তাঁর পাশে দাড়িয়ে একজন এযাংলিক্যান চার্চের পাদরী হাতে ভ্রুশের 
প্রতীক; পিছনে দীঁড়িয়ে একজন কনফুশিয়স-ধর্মীবলম্বী চৈনিক, তাঁর 
মাথার চারদিক চাছা_ মধ্যে ঝুলছে মোটা বেণী; তীর সন্মুথে দাঁড়ি ও 

পাগড়ি-শোভিত জনৈক মোল্লা__হাতে দণ্ড, দণ্ডের চূড়াতে অর্ধচন্দ্র। মোল্লা- 
সাহেব ও যীশুতরীষ্টের মধ্যে জনৈক বৌদ্ধ। এই সাতজন দাড়িয়ে অবাক বিশ্ময়ে 

যীশ্ুখীষ্ট ও শ্রীচৈতন্তের দ্বৈতনৃত্য উপভোগ করছেন। শ্রীচৈতন্যের বামে অর্থাৎ 
হিন্দু মন্দিরের জম্মুখে হিন্দুধমেরি বিভিন্ন সম্প্রদীয়ের দশজন ভগবস্তক্ত | 
শ্রীচেতন্যের বামে একজন গুজরাতী ও একজন মাঁড়োয়াড়ী ভক্ত । সম্মুখভাগে 

দুইজন খোল বাজাচ্ছে, একজন বাজাচ্ছে রামশিঙা অপর একজন একজোড়া 
বড় খগ্চনী। নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গিমায় এদের দেখা যাচ্ছে। তীদের পাশে 

একজন শৈব ও একজন আন্তরিক ও অপর ছুজন রামাইত সম্প্রদায়ের ভক্ত তালে 

তালে নৃত্য করছেন। কল্পনা করা যেতে পাঁরে তাঁদের সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত 

হচ্ছে বিশ্বধর্মসমন্য়ের একতান। এঁকতানে প্রত্যেক সবের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট 

অথচ সব কিছু মিলে সৃষ্টি করেছে স্থরলোকের অতুলনীয় স্থরব্যঞ্জনা। এটিও 

লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদা়ের প্রতীকচিহ্ৃগুলি মাল্যশো ভিত, 

কারণ প্রতীকপগুলি প্রবর্তকদের নিকট গুরুত্পূর্ণ, বিশেষ শ্রদ্ধাম্পদ | 
ভাবরাজোর দৃশ্যটি বিশ্লেষণ করলে পরিস্দুট হবে একটি গভীর ভাব। 

মোটামুটিভাবে, নৃত্যরত খ্রীষ্ট-চৈতন্যের ডানদিকের ব্যক্তিদের সমাবেশ বিভিন্ন 
ধের সমন্থয় এবং বামদিকের ব্যক্তিদের মিলন হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 

সমন্থয় স্চনা করছে । ১৬ একদিকে সাম্প্রদায়িক ধর্মে নিষ্ঠা, অহাদিকে সর্বধর্ম- 

সমন্বয়ের উদীরতা। ও বিশ্ববাসীর সঙ্গে আত্মীয়তা এই ছুই-ই শীরামকৃষ্ণজের 
বিশেষ শিক্ষা । একদিকে ম্বধর্মের মাধ্যমে কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে ধর্মসমন্থয়ের 

১৬ শ্রীশ্রীরামরুষ্চকথামৃত ( ১/২।১০ )£ “কেশবকে ঠাকুর দেখাইতেছেন 

হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ সকল ধর্মের সমন্থ়। আর বৈষ্ণব শান্ত শৈব 

ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় । এই প্রসঙ্গে তত্বমঞ্জরী, চতুর্থ খণ্ড. একাদশ 

সংখ্যা ত্রষ্টব্য | 

(১৬৫) 



ভাবাদর্শে সন্বীর্ঘতার বন্কনমোচন-_-এই ছুইটি ভাবের মিলন ঘটেছে চিত্রপটে । 
ত্বধূর্মে নিষ্ঠা ও পরধর্মের প্রতি গ্রীতি ও আত্মীয়তা এই আপাতবিরোধী 

ভাবদ্বন্দের সুষ্টু সমাধান করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । তার সাধনার ফলশ্রুতিম্বরূপ 
স্বধর্মনদী ও সর্বধর্মের মোহনায় প্রতিঠিত হয়েছে নৃত্ন ভারতবর্ষের তপোবন | 
সেই তপোবনের কুলপতি যুগাচার্ধ শীরামকষ্ণ, শিক্ষার্থী তাপসগণের প্রতিনিধি 

কেশবচন্দ্র। এই তপোবনে শিক্ষা্দীক্ষ! নিয়ে গড়ে উঠবে নৃতন ভারতের সমাজ, 
এখানকার ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে স্থায়ী বিশ্বশান্তি | 

সুরেন্দরের পট? সেই তপোবনের প্রতিচ্ছায়া। পটের অলোকক্বন্দর 

লা'লিত্য সর্বপ্রকার সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের ছ্োতক, পটের বর্ণালির আভা উজ্জল 

ভবিষ্যতের আহ্বায়ক । ফারকুহার মনে করেন এই অলোকসামান্ত 

চিত্রপটখানি 'সামগ্রিক পুনর্সিলনের” অষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি যোগ্য উৎসর্গ । ১৭ 
আমাদেরও মনে হয়, যুগাবতার এীরামকৃষ্জের প্রতি তাঁর শ্রেষ্ট শ্রদ্ধাঞ্জলি স্থরেন্দ্রে 
পট'। সেই কারণেও স্থরেন্রের পট' শুধুমাত্র অপামান্য নয়, অদ্ধিতীয়। 
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্যামপুকুঢর কালীপুজা 

শীরামকৃষ্ণের জীবন কালীময়, তার সাধনকাঁলে জগজ্জননী মাকালীর সঙ্গে 

নিত্য বোঝাপড়া, সাঁধনোত্বরকালে মাকালীর সঙ্গে নিত্য লীলা-বিলাস। 

অরামকষ্ণ 'মাকাঁলীর অবতাঁর।' ১ শ্রীরামরুষ্ণ ভাবরূপে কালী, আগ্ভাশক্তি, 

অনন্তরূপিণী। তিনিই “আত্মারামের আত্ম কাণী'। তিনিই ব্রিগুণবারিণী 

জগদ্ধাত্রী। “বিশ্বজননী লীলামধী কালীই শ্ররামরণ্ বিগ্রহ ধারণ করিয়া তাহার 

অসংখ্য পুত্রকন্াগণকে জ্ঞানভক্তি দিবার জন্য অবতীর্ণ ৮২ 

জগজ্জননী মাকালীই মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে নিবে ভক্তদের 

কল্যাণের জন্ত এসেছেন। মানুষের সাজে, মানুবের মাঝে এসেছেন, তকে 

চেন! কঠিন। "মানুষ হয়েছেন ত ঠিক মান্ষ | সেই ক্ষুা-তৃষ্চা, রোগ-শোক, 

কখনও ব| ভয়_ঠিক মানুষের মত।' অপর দশজনের মত তীর শরীর আি- 

ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, ব্য'ধির প্র/ব্লো তার সুঠাম শরীর শীর্ণ দীর্ণ হয়। ১৮৮৫ 

্রীষটাব্দের এপ্রিল মামে শ্রীরামকৃষ্ণের কঠরোগের লক্ষণ দেখা যায়। রোগ ক্রমেই 

জটিল আকার ধারণ করে। চিকিৎসায় বিশেন সফল পা1ওয়| যা না, উপরন্থ 

আগস্ট মাপে তার কঠতালু হতে প্রচুর রক্তক্ষরণ ভক্তগণকে ভাবিত করে। 
ভক্তগণ যুক্তিবিচার করে প্রস্তাব করেন, শ্রীরামরুফ্ণের কষ্ঠরোগের হুচিকিত্সার 
জন্য তাকে কলকাতায় নেওয়া দরকার। বালকম্বভাব শ্রীরামরু্জ দক্ষিণেশ্বর 

ছেড়ে ককাতীয় বাস করতে রাঁজী হন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় চলে আসেন ১৮৮: শ্বীষ্টবের ২৬শে সেপ্টেথর | 

শনিবার সকাল বেলা । বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখার্জি স্্টের স্বপ্প-পরিসর 

বাড়ী ঠাকুরের পছন্দ হয় না। তিনি নিকটবর্তী বলরাম বন্থর বাড়ীতে ওঠেন। 
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ঠাকুরের কলকাতায় অবস্থানের সংবাদ প্রচার হতেই বলরামভবনে যেন ভক্তের 

মেল! বসে যাঁয়। ইতিমধ্যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ, গোঁপী- 
মোহন, দ্বারকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি ঠাকুরকে পরীক্ষা করেন। তারা 

ঘোষণা করেন, ব্যাধি দুরারোগ্য । ইংরাজ ডাক্তারও রোগমুক্তি স্বন্ধে সন্দেহ 

প্রকাশ কবেন। নিরূপিত হয় বাধি রোহিণী অর্থাৎ ক্যানসার । 

ভক্তগণ নিকটবর্তী শ্ামপুকুর অঞ্চলে একটি পছন্দমত বাড়ীর সন্ধান করতে 
থাকেন। শ্ঠামপুকুর পল্লী শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পরিচিত । এই পলীতে কাণ্চেন 

বা বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, প্রাণরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কাঁলীপদ ঘোষ, মাষ্টার বা! মহেন্দ্র 
নাথ গুপ্ত, ছোট নরেন “'ভূতি ভক্তগণের বাম ছিল। ঠাকুর এই সব ভক্তের 

বাড়ীতে কমেকবার গিয়েছিলেন । শেষ পর্যস্ত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্ধের বৈঠক- 
খানা বাঁড়ী ভাড়া নেওয়! হয়। শ্ঠামপুকুর ট্রাটেব উত্তর দিকে এই বাড়ী। 
তখনকার ঠিকানা ছিল ৫৫ নং শ্ঠাঁমপুকুর দ্্রীট । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাড়া- 
বাড়ীতে আমেন ২রা অক্টোবর, সন্ধার পর। সেদিন ছিল শুক্রবার, ১৭ই 

আশ্বিন, ১২৯২ সন।৩ গঙ্গ। থেকে বেশ কিছুটা দূর হলেও, বাড়ীখানি ৪ ঠাকুর 

শ্রীরামকৃষ্ণের পছন্দ হয়। 

একখানি লম্বা ঘর__সর্বসাঁধারণের জন্য নির্দিষ্ট হয়। সিড়ি দিয়ে উপরে 
উঠেই দক্ষিণভাঁগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ঘরগুলিতে যাবার পথ। প্রথমেই 

“বৈঠকখানা” নামে পরিচিত স্ুপ্রশস্ত ঘরথানিতে ঢোঁকার দরজা । এই ঘরখাঁনি 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের জন্য নির্দিষ্ট হয়। বৈঠকখাঁনার পশ্চিমে ছোট ছোট ছুখানি 

৩ এই তাঁরিখ ছুটি স্থবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তার লেখা “শ্যামপুকুর বাঁটীতে কালী- 
পূজা” প্রবন্ধ (উদ্বোধন ৬১ বর্ষ ৬৩৯ পৃঃ ) হতে গৃহীত। এই প্রসঙ্গে ম্মরণ- 
যোগা যে, শ্রীঈবামরুঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ ( ২য় খণ্ড, ১৭৮ পৃঃ) বলেন, ঠাকুর ছুর্গা- 
মহাষ্টমীর প্রায় একমাস পূর্বে শ্যামপুকুবে আসেন । লাটু মহারাজের স্থৃতিকথা 

(পৃঃ ২৩৪) ও লীলাপ্রসঙ্গ ( ৫ম খণ্ড, ২৯৬ পৃঃ) অন্গসারে ঠাকুর বলরাম- 
ভবনে মাত্র সাঁত দিন বাস করেন। স্থবেজ্নাথ চক্রবর্তী বলেন, তিনি 
কথামৃতকারের দিনলিপি থেকে তারিখ ছুটি পেয়েছেন । 

৪ পরবর্তীকালে এই বাড়ীর অনেক পরিবর্তন ঘটে । ৫৫।এ ও ৫৫€বি, 

দুটি প্রাঙ্গণে বিভক্ত হয়। মাঝখানে দাঁড়িয়ে উচু টিনের প্রাচীর । বর্তমানের 
৫৫এ প্রাঙ্গনটিতে প্রীরামকুঞ্ণজ বাঁদ কবেছিলেন। তিনি দোতলায় যে হল ঘর- 
টিতে বাস করতেন সেটা বর্তমানে একাধিক কক্ষে বিভক্ত । দোতলায় ওঠার 
একটি পৃথক মিড়িও তৈরী হয়েছে। 

(১৬৮) 



ঘর-_একটি ভক্তদের জন্য, অপরটি শ্রীমাতাঠাকুরানীর বাঁজিবাসের জন্য | 

বৈঠকখান! ঘরে যাঁবার পথে পূর্বদিকে ছাদে উঠার লিড়ি। ছাঁদে যাবার 
দরজার পাশে চার বর্গহাঁত পরিমাণ একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাতাল। 

্যামপুকুবের এই বাড়ী অবতীরপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাগন্তালীলাভূমি। এই 
লীলাক্ষেত্রে তার অবস্থান ছুই মাস নয় দিন মাত্র । তিনি কাশীপুর উগ্ানবাটীতে 

যান ১১ই ডিসেম্বর । এখাঁনকাঁর লীলাবাসর কত না আননদস্থৃতির সঙ্গে জড়িত। 

দিনগুলি ভক্তি-ভাব-রসে জারিত। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ কিজ্ঞানাভিমানী ডাঃ 

মহেন্্লাল সরকারকে কপা করেন, বলেন, “( তুমি ) শুদ্ক-_তুমি রসবে।” তার 
পুত্রকে ডেকে বলেন, “বাবা, আমি তোমার জন্য এখানে এসেছি ।” এখানেই 

ভক্তপ্রবর বিজয়কুষ্* গোস্বামী ঘোষণা করেন-__ঢাঁকাঁতে অলৌকিকভাবে তার 
শ্রীরামকষ্ণদর্শন । এখানেই শ্রীষ্টান প্রভূদয়াল মিশ্র ঠাঁকুরের শরণাগতি নেন। 

এখানেই কপাকাতর বিনোদিনী সাহেব সেজে ঠাকুরের দর্শনলাভে সমর্থ হন। 

এখানে কত কত নৃতন ভক্ত উপস্থিত হন। অবতারের লীলাঁবিলাসের অশ্রিয় 

স্থৃতিতে পরিপূর্ণ এখানকার দিনগুলি । 

ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ শ্টামপুকুর বাঁড়ীতে এসেছিলেন কঠরোগের চিকিৎসার 

জন্য । তার আগমনবার্তা লোকমুখে রাষ্ট্র হয়। পরিচিতঅপরিচিত লোক 
দলে দলে উপস্থিত হয়। তার কাঁছে এলেই লোকের শান্তি ও আনন্দ। 

আনন্দপুরুষের সান্ধ্য, তার কপালাভের জন্য লোকের ভিড় লেগে যায়। 

অহেতুককপাসিন্ধু! তার দয়ার ইয়ত্তা নাই_ সর্বদাই তার এক চেষ্টা কিসে 
লোঁকের মঙ্গল হয়। মনে হয় শহরের লোকদের বিশেষভাবে কুপা করার জন্যই 

যেন তিনি কলকাতায় বাস করছেন । ্থপ্রসিদ্ধ হোঁমিওপাথ ডাক্তার মহেন্দ্র- 

লাল সরকার চিকিৎসা শুর করেন। ব্যাধির স্থায়ী প্রশমন হয় না। ঠাকুরের 
নঠাঁম শরীর শীর্ণ দীর্ণ হয়ে যায়। গলার ক্ষত হতে পুঁজ রক্ত ঝরতে থাকে । 

কিন্তু সে বিষয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাক্ষেপমাত্র নাই। তিনি অকাতরে রুপা 

বিতরণ করতে থাকেন। তিনি যে অবতার । অবতার ঈশ্বরের অনুগ্রহশক্তি। 

অবতার আসেন তাঁরণ করতে । তারণ করাই তার অন্তগ্রহ। অন্তগ্রহ-বিতরণ 

যেন তাঁর বিষম এক দাঁয়। “যাঁর দায় সেই জাঁনে, পর কি জানে পরেব দাঁয়।” 

-অবতারের এই আকৃতি চিকিৎসক বোঝে না, সেবকগণ মানতে চায় না। 
কপাদ1ত! দক্ষাল ঠাকুরের কপাবিতরণ দেখে সবাই মুগ্ধ হয়। 

রোগীর সেবাশুশষাঁর জন্য নরেন্দ্রনীথের নেতৃত্বে কয়েকজন যুবকভক্ত এগিয়ে 

(১৬৯) 



আসেন। লাটু, গোপাল ( ছোট ), কালী, শশী, শরৎ প্রততি কয়েকজন 
'জীবনোতসর্গ করিয়! সেবাব্রত' আরম্ভ করেন। রোগীর পথ্য প্রস্তুত করার 
জন্য শ্রীমাতাঠাকুবানী দক্ষিণেশ্বর থেকে আসেন, অসংখ্য অস্থবিধ! অগ্রাহা করে 

ঠাকুরকে রোগমুক্ত করার আশায় বুক বেঁধে কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবায় আত্ম- 

নিয়োগ করেন। সৃচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, স্ষ্ঠ সেবাঁধত্ের বিধিব্যবস্থা হয়, কিন্ত 
ব্যাধির প্রাবল্যের ঝাপটা-হাঁওয়াঁতে সেবক ও ভক্তদের আশাদীপ প্রায়ই কেঁপে 

কেঁপে উঠে। 

শারদীয়া দুর্গোৎসবে 'বাংলাদেশ মেতে উঠেছে। কলকাতার পলীতে 

পল্লীতে আনন্দের ছড়াছড়ি । ভক্ত “স্থরেন্দর” ঠাকুরের অনুমতি নিযে প্রতিমায় 

দুর্গাপূজার আয়োজন করেছেন। মহাষ্টমীর রাতে সদ্ধিপূজার সময় ঠাকুর হঠাৎ 
ভাবাবেগে দাড়িয়ে পড়েন। নবেন্দ্র, কালীপ্রসাদ, লাটু, নিরঞ্জন ও অন্য ভক্তগণ 

ঠাকুরের শ্রচরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে অনেকক্ষণ দীঁড়িয়ে 

থাকেন। ৫ ঠিক সেই সময়ে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ ুক্্শরীরে জ্যোতি ধরে 
স্থবেন্দ্রের দুর্গামগ্ডপে উপস্থিত হন, স্থরেন্্র তাকে দৃর্গাপ্রতিমার পাশে দেখতে 

পান। পৃঞ্জামণ্ডপের পরিবেশ আনন্দঘন হয়ে উঠে। ভক্তগণ বিমোহ্তি 

হন। | 

ক্রমে আমে কোজাগরী পুণিমা। আনন্দময় ঠাকুর ভাবচক্ষে দেখেন, 
“চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াশা।” ভাব গভীর হলে সমাধিস্থ হন, আবার 
ভাবচক্ষে দেখেন, ভয়ঙ্কর! কালকামিনী মৃত্তি, যেন বলছে, 'লাগ.! লাগ. ! লাগ. 

ভেল্কি লাগ. 1 সত্যিই যেন ভেলকি ! শরীরে দুরারোগা বাঁধি, অসহ্ যন্ত্রণা, 

বক্তক্ষরণে শরীর অতি ক্ষীণ, জীর্ণ, দীর্ণ, কিন্তু দেহ-বোধ-বিবিক্ত যোগী পুরুষ 

সদাসর্বদা ঈশ্বররসে ভাসছেন, ডুবছেন | তিনি নিজমুখে বলেন, “কিন্ত দেখছি 
যে এট! আলাদ।।..'নারকেলের জপ সব শুকিয়ে গেলে মাল। আলাদা, শাস 

আলাদ। হয়ে যাঁয়। তখন নারকেল টের পাওয়া যায়-ঢপর ঢপর করছে।” ৬ 

রসম্বরূপ আনন্ব্বরূপ সর্বদাই আনন্দে ভাসছেন, অন্ষগ্রহ করে অপরকে আনন্দ 

দান করে আনন্দলাভ করছেন। 

এগিয়ে আসে আশ্বিন-অমাবশ্তা। চশ্যামাপৃজার প্রস্তুতি চলতে থাকে ঘরে 

ঘরে, পল্লীতে পল্লীতে । তক্ত দেবেন্দ্রনাথের অনেকদিনের বাসন! গ্রতিম। গড়ে 

৫ ম্বামী অভেদানন্দ : আমার জীবনকথা, পৃঃ ৭৬ 
৬ কথামত ৪।২২।২ 
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শ্ামাপূজা করেন। নানা কারণে বাসন৷ পূর্ণ হয়নি। আবার অপূর্ণ বাসনার 

উদয় হয়। ভাবেন জগজ্জননীর আদবের সন্তান ঠাকুরের উপস্থিতিতে প্রতিমায় 

শ্টামাপূজা করতে পারলে জীবন সার্থক হয়। বিশেষ দিনে বিশেষতঃ কালী- 
পূজার দিনে ঠাকুর ভাবের ঘোরে ভাসতেন। ভাবের আধিক্যে ব্যাধির বৃদ্ধি 
আশঙ্কা করে ভক্তগণ দেবেন্দের প্রস্তাব নাকচ করেন। 

ভাঁবগ্রাহী ভগবান। ভক্তের আত্িতে তিনি সহজেই সাড়া দেন। অচিন্তা 

উপায়ে ভক্তের শুদ্ধ বাসনা পুরণ করেন। শ্ঠামপুকুর বাটীতেও শ্টামাপুজাঁ 

প্রস্তুতি চলতে থাকে । প্রস্ততি চলে গোপনে । আদরিণী শ্যামা মাকে গোপনে 

ডাকতে হয়। গোপনে জানাতে হয় হৃদয়ের আকুতি । প্রতিমাতে কি আর 
জগজ্জননীকে ধরা যাঁয়? মাতৃসাধক গেয়েছেন £ 

“মায়ের মৃত্তি গড়তে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে । 
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে ॥” 

আদরিণী শ্যামা মা ভাঁবেতে ধব! দেন। ভাবের মুত্তিতেই আত্মপ্রকাশ 

কবেন। 

শ্যামপুকুর বাটাতে শ্ঠামাপূজার প্রস্ততি চলেছিল। শ্যামাপূজার দিন 

বিশেষভাবে পুজানষ্টানের জন্য ভাবের প্রত্মা তৈরী হচ্ছিল। শ্তামাপূজার 
পূর্বদিন উপস্থিত কয়েকজন ভক্তকে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ বলেন, "পুজার উপকরণ 
সকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করে রাখিস_কাল কালীপুজা করিতে হইবে |” ৭ 
স্যামাপুজা হবে, এই সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে যায়। সংবাদে ভক্তগণ উৎ্ফ্ হয়ে উত্েন। 

কিন্ত পূজার আয়োজন সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ ন! থাকায় ব্যবস্থাপকগণ 

নান! জল্পনা করতে থাকেন। কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় না। শেষকালে 

মুরুব্বি ভক্তগণ স্থির করেন, গন্ধপুষ্প ধুপ-দীপ, ফলমূল ও মিষ্টান্ন জোগাড় করা 
যাঁক,৮ পরে ঠাকুর যেমন নির্দেশ দেবেন তেমন করা যাবে। বীরভভ্ত 

৭ স্বামী সারদানন্দ : . শ্র্ীরামকষ্চলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৩১। 
ক্বামী অভিদানন্দ তীর “আমার জীবনকথা” গ্রন্থে (পৃঃ ৭৭) লিখেছেন, 'কাল 
মা কালীর পৃজা করতে হবে। সংক্ষেপে পূজার উপকরণগুলি আয়োজন করে 
রাখিস।” শ্রীশ্রীরামৃষ্ণপুঁথিকাঁর বলেন, কালীপুজা নিকটবর্তী হলে কোনও 
একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে পূজার আয়োজন করতে বলেন। 

৮ বৈকুগনাথ সান্নাল £ শ্রঞ্খরামরুষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ১৮৭, “প্রভু ভক্তগণকে 

কহিলেন," 'তোমবা সাত্বিকভাবে তাহার পূজার আয়োজন কর।” এ ছাড়াও 
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কালীপদ ঘোষ পূজোপকরণ সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিকটে ২০ নং 

শ্টামপুকুর লেনে তার বাঁড়ী। তার কর্মতৎপরতাঁ ভক্তমহলে স্ববিদিত। 
শ্রীবামকষ্খদেবের জনৈক জীবনীকাঁর লিখেছেন যে, শ্যামপুকুরে ঠাকুরের অবস্থান- 

কালে “তিনি পরমহংসদেবের তত্বাবধায়ক ছিলেন?” ঠাকুর তাঁকে ডাকতেন 

ম্যানেজার । নরেন্নাথ তার নাম দিয়েছিলেন দানাঁকালী। তিনি পরম 

উৎসাহে শ্ঠামাপৃজার আয়োজন করতে তৎপর হন। 

এদিকে ঠাঁকুবের দেহের ব্যাধির বাড়াবাড়ি চলেছিল । শ্ঠামাঁপূজার পূর্বদিন 

ডাক্তার প্রতাপচন্ত্র চিস্তিত হয়ে ওধধের পরিবর্তন করেন। তিনি এক দাগ 

ভমিকা ওষধ দ্েন। মনে হয় এই ওষধসেবনে কোঁন উপকার হয় না। ৯ 

কণ্ঠগীড়ার বাড়াবাড়ি চলেছে, সেদিকে ঠাকুরের যেন কোন খেয়াল নাই। 

'হাঁড়মাঁসের খাঁচা” শরীরের প্রতি তীর বরাবরই অব্জ্ঞ।। বিশ্মিত ভক্তসেবক 

নিজস্ব প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন । “ঠাকুরের মনের আনন্দ ও 

প্রফুল্পতা কিছুমাত্র হাস না পাইয়া বরং অধিকতর বলিয়। ভক্তগণের নিকট 

প্রতিভীতি হইল ।” 

ক্রমে উপস্থিত হয় শ্তামাপৃজার দিনটি । সেদিন ৬ই নভেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, 
শুক্রবার | প্রাতঃকাল থেরেই চিত্তহ্দস্থধাতে মহাঁনন্দে বিহার করতে থাকেন 

ঠাঁকুব শ্ররামকুষ্চ। তাকে ঘিরে থাঁকে ভাবঘন-ছ্যতি। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে মহেন্দ্র মাষ্টার সকালবেলাতে ঠনঠনের ৬সিদ্ধে- 

শ্বরী কালীমাতাকে ফুল ডাব চিনি সন্দেশ দিয়ে পূজা দিয়েছেন। আন করে 

পূজা দিয়েছেন । নগ্রপদে ঠাকুরের কাছে মায়ের প্রসাদ এনে দিয়েছেন। ঠাকুর 

ভক্তিভরে দাড়িয়ে সামান্য প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঠাঁকুবের পরিধানে শুদ্ধ বন্র 

কপালে চন্দনের ফোটা-মনোমোহন তাঁর মৃতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
ঠাকুরের আদেশে মাষ্টার রামপ্রসাদের ও কমলাকান্তের গানের বই কিনে 

এনেছেন, ঠাঁকুর ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে উপহার দেবেন । 
চটিজুতা পাঁ়ে ঠাকুর শ্রীরামকঞ্চ ঘরের মধ্যে পায়চারি করেন, সঙ্ষে মাষ্টার । 

ঠাকুবের হুম্পই নির্দেশ না থাকায় এবং ঠাকুরের শরীরের অত্যধিক অসুস্থতা 

বিবেচনা করে ভক্তগণ সংক্ষেপে পৃজোপচার সংগ্রহ করেন, এরূপ মনে করার 
যথেষ্ট কারণ আছে। 

৯ পরদিন ডাক্তার মহেন্্লাল সরকাঁর রোগীর সমস্ত বিবরণ শুনে প্রতাঁপ- 
চন্দ্রের এ গুঁধের সম্বন্ধে আপত্তি জ'নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন । 

(১৭২) 



রামপ্রসাদের শ্টামাসঙ্গীত নিয়ে কথ! হয়। তিনি রামপ্রসাদের চারটা গাঁন 

বাছাই করেন। মাষ্টার বলেন যে এ ধরনের গানের ভাব ডাক্তার সরকারের 
মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। শ্রীরামরুষ্চ বলেন, “আর ও গানটাও বেশ '__এ 

সংসার ধোঁকার টাটি। আর “এ সংসার মজার কুটি! ও ভাই আনন্দ 
বাজারে লুটি' |” বিজ্ঞানী শ্রীরামকষ্ণের মনোভাব হুস্পঈ্ এই গানের কলিতে। 
তাই এতে তার আনন্দ। 

হঠাৎ ঠাকুরের শরীরের মধ্যে চমক্ খেলে যায়। তিনি চটিজুতা ছেড়ে 

স্থিরভাবে দাড়ান। গভীর সমাধিতে স্থাণুবৎ অবস্থান করেন । বেশ কিছুক্ষণ 
পরে তিনি অতি কষ্টে ভাব সংবরণ করেন। 

দোতলার “বৈঠকখানা" ঘবের পশ্চিমভাঁগে দেয়াঁলেব পাঁশে একটি বিছানা 

পাঁতা। বিছানার উত্তরাংশে তাকিয়ার মত উঁচু গোছের একটি বালিশ ।১০ 
অনেক সময় ঠাকুর তাতে হেলান দিয়ে উত্তরমুখী হয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম 

করতেন। সেদিন বেল! দশটা নাগাদ ঠাকুর বিছানার উপর বালিশে ঠেসান 

দিয়ে বসেছিলেন । রাম, রাখাল, নিরঞ্চন, কাঁলীপদ, মাষ্টার প্রভৃতি কয়েকজন 

ভক্ত চতুর্দিকে বসে ঠাকুরের অম্তবাণী আগ্রহভরে শোনেন । ঠাকুর এক সময়ে 

মাষ্টারকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “আজ কালীপুজা, কিছু পূজার আয়োজন করা 
ভাঁল। ওদের একবার বলে এস। পীকাটি এনেছে কিনা জিজ্ঞাসা করো! 
দেখি ।”১১ ইতিমধ্যে মাষ্টার ও রাখাল ভিন্ন অপর সকলে অন্য ঘরে চলে 

গিয়েছিলেন । মাষ্টার পাশের ঘরে গিয়ে ঠাকুরের আদেশ সকলকে জানান । 

অন্যান্য ্লিনের মত অপরাহু প্রায় ছুটার সময় ডাক্তার সরকার উপস্থিত হন। 

সঙ্গে বন্ধু নীলমণি সরকার | সে সময় ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত ছিলেন গিরিশচন্দ্র 

১০ মণীন্দ্ররুষ্ণ গুণের স্থৃতিকথা £ উদ্বোধন, ৩৮ বর্ষ, ৮ম সংখা] 

১১ গিরিশচন্দ্র ঘোষ “রামদাদা” প্রবান্ধ ( তত্বমঞ্তরী, ৮ম ব্ষ, ঈম সখা) 
লিখেছেন, “ঠাকুর শ্রীমান কালীপদ ঘোষ নামক একজন ভক্তকে বলিয়া ছিলেন, 
'আজ কালীপৃজাঁর উপযোগী আয়োজন করিও | বৈকুঞনাথ সান্নালের মতে 
ঠাকুর শ্যামাপূজার দিন ভক্তদের বলেছিলেন পূজার আযোজন করতে । অন্গমান 

হয় ঠাকুর পূজার পূর্ব দিন ও পুজার দিন একাধিকবার একাধিক ব্যক্তিকে 
বলেছিলেন। 

'পাকাটি'র রহস্য জানা যায় না। অনুমান কর! যেতে পারে কি যে ঠাকুর 
হোমের জন্য প্রস্তুত হতে ইঙ্গিত কবেছিলেন? হোমের বিষয় অবশ্য কেউই 

বলেননি। 

(১৭৩ ) 



কালীপদ, মাষ্টারমশাই, নিরঞ্জন, বাখাল, মণীন্দ্র' লাটু প্রভৃতি অনেকে । 

প্রারস্তিক কথাবার্তার পর ঠাকুরের আদেশে মাষ্টার গানের বই ছুটি ডাক্তার 
সরকারকে উপহার দেন। যদিও ডাক্তার সরকার মা কালীকে বলেছিলেন 

'সাওতাল মাগী” শ্তামাসঙ্গীত তাঁর খুবই প্রিয়। তাঁর আকাজ্ষা ভজন-কীর্তন 
শোনেন। ঠাকুরের আদেশে মাষ্টার ও একজন ভক্ত ঠাকুরের নির্বাচিত 

চারটি গান পরিবেশন করেন £ 

(১) “মন কর কি তত্ব তারে, যেন উন্মত্ত আধার ঘরে।' 

(২) “কে জানে কালী কেমন ষড়দর্শনে না পায় দরশন |" 

(৩) মন রে রুষিকাঁজ জান না ।” 

(৪) “আয় মন বেড়াতে যাবি, কালীকল্পতরুমূলে রে মন চারি ফল 
কুড়ায়ে পাবি 1১২ 

অত:পর ডাক্তারের ইচ্ছা হয় “বুদ্ধচরিতে'র গান শোনেন। ঠাকুবের ইঙ্গিতে 
গিরিশচন্দ্র ও কাঁলীপদ যৌথকগে গান ধরেন, “আমার সাধের বীণে, যত 

গাথ! তারের হার ।” তারপর গাঁন করেন, “জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই” 

ইতাঁদি। বৃদ্ধ-গীতের পর হয় গৌরাঙ্গ-গীতি : “আমায় ধর নিতাই, আমার 
প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন; “প্রাণভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় 

জগাই-মাঁধাই” এবং “কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়।” 

যখন গাঁ়কদ্বয় গাইতে থাকেন “প্রেষে প্রাণ মত্ত করে, প্রেমতরঙ্গে প্রাণ 

নাঁচাঁয়,” সে সময় লাটু, মণীক্দ এদের ভাঁবাবেশ হয়। তারা বাহ্জ্ঞান হাঁরান। 

ক্রমে সকলে সহজ স্বাভাবিক হন। বেলা গড়িয়ে চলে। ডাক্তার ওষধের 

বিধান করে বন্ধুলহ ঠাকুরের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করেন । 

দিনমণি অস্ত যাঁয়, অমাবন্তাঁর সন্ধ্যা ণেমে আসে। নিবিড় আধাবের 

মধ্যে একাঁকী মহাঁকাঁলী মহাকালের সঙ্গে রণ করেন। জগদশ্ার বরপুত্র 

ঠাকুর আজ ভাবে গর্গর মাতোয়ারা । তিনি অহনিশ মাকে দেখেছেন, তিনি 
একদণও্ও ম1 ছাঁড়া থাকতে পাবেন না, তিনি যে বালক । তছুপরি আজ বিশেষ 

দিন, তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না। 
হামা মায়ের আরাধনার ব্যাপক আয়োজন করেছেন বিশ্বপ্রকৃতি। 

১২ সেদিন সকাল ন'্টাঁর সময় ঠাকুর নিজে এই চারটি গান বাছাই করে- 

ছিলেন এবং বলেছিলেন, “এই গান সব ডাক্তারের ভিতর ঢুকিয়ে দেবে। 

( কথামত. ৩২২১ ও ৩২২২ দ্রষ্টব্য) 

(১৭৪) 



এদিকে ঘরে ঘরে দীপান্ধিতা। আলোয় আলোময় ঘরদোর রাস্তা ঘাট। 
জ্যৌতি্ময়ী শ্যামা মায়ের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আলোকসজ্জা, চতুর্দিকে 
আলোর ঝরনাধারা, আনন্দের মৃদ্মন্দ হাঁওয়া। ধরণী আজ উত্সব-চঞ্চল। 

আনন্দপিয়াসী সন্তান মায়ের বরাভয্রূপটি দেখার জন্য ব্যাকুল। ঢাকগোলের 

বাজনায় শহর পল্লী মুখরিত, দীপাহ্িতার আলোয় আতসবাজির ঝলকে শহরবাসী 
সচকিত।. তক্ত কালীপদের উদ্যোগে শ্যামপুকুর বাটাও দ্ীপমালায় ঝলমল 

করে! বাটার ভিতরে পূজার প্রস্ততি হতে থাকে । 

রাত্রি প্রায় সাতটা । শীতের রাত। দোতলার বৈঃকখানা ঘবে ঠাকুর 

শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানায় উপবিষ্ট । কল্পনা করা যায় ঠাকুরের গায়ে সবুজ বনাতের 
কোট । পরনে লাঁলপেড়ে ধুতি । পায়ে গরম মোজা । গলায় গরম গলাবন্ধ। 

পূর্বাশ্ত। পা মুড়িয়ে আসন করে বসে আছেন। শান্ত ধীর স্থির গম্ভীর । 

ভাব-গ্রদীপ্ত '-ফুল্ল মুখমণ্ডল । অবরে হাঁসির রেশ। কপালে একটি চন্দনের 

ফোঁটা । উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টি আনন্দ-পুরুষ ঠাকুরের দিকে । ঠাকুরের 

কাছ থেকে অন্য কোনরূপ নির্দেশ না পাওয়াতে পূজোপকরণগুলি ভূমি মার্জনা 

কবে তার সম্মুথে সাজিয়ে রাখা হয়েছে । পুজার আয়োজন সম্বন্ধে পুঁথিকার 

লিখেছেন, 

হেথা ভক্তিমতী ঘরে গৃহিণী তাহার । 

ভোঁজ্যাদি নিজের হাতে করেন তৈয়ার ॥ 

ফুলুকা ফুনুকা লুচি সুজির পায়েস । 
নৃতন খেজুর-গুড়ে গোল্লা সন্দেশ ॥ 

সাদা সন্দেশাদি আর মিষ্টান্ন বহল। 
বিন্বপত্র গঙ্গাজল ধুপদীপ ফুল ॥ 
যাবতীয় ভ্রবাঁদি জোগাড় করি ঘরে । 

স্তভক্ষণে দিলা আনি গ্রভূব গোচবে ॥ 

অপর দ্রবাদি কালী আনিলা আপনি। 

স্থজির পায়েস আনে তাহার গৃহিণী ॥১৩ 

১৩ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ” (পৃঃ ৪৮২ ) গ্রন্থে ব্রক্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখেছেন 

যে কালীপদ ঘোষের গৃহিণীর মাথা গরম ছিল, তার পক্ষে এই কাঁজ সম্ভব ছিল 

না। কালীপদর কনিষ্ঠ ভগিনী মহামায়! সবজির পায়েস ইত্যাদি গ্রস্ত করিয়া 

আনিয়াছিলেন। 

(১৭৫) 



গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, “একদিকে নানাবিধ ভোজ্যসামগ্রী ; প্রভু অন্ন আহার 

করিতে পারিতেন না; তাহার জন্য বাপিও আছে। অপরদিকে স্ত্পাকার 
ফুল_ রক্তকমল, রক্তজবাই অধিক ।৮”১৪ রামচন্দ্র বলেছেন, “তাহার (ঠাকুরের) 

ছুই দিকে দুইটি বৃহৎ মোমের বাতি জালিয়! দেওয়া হইয়াছিপ। দুই দিকে 

দুইটি স্ুবৃহৎ ধূপ হইতে সুগন্ধ ধুম উখিত হইতেছিল, সে সময়ে তিনি কি অপূর্ব- 
ভাবে শোভা পাইতেছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে বাক্য পরাজয় হইয়। যাঁয় | 

অপূর্বরূপ বলিলে যগ্ধপি কোন ভাব লাভ করা যায় তদ্দবার। বুঝিয়া লউন।”১৫ 

ঠাকুরের আদেশে সেবক লাটু ধুপ-ধুনা দিখেছিলেন। এ সকল প্রস্ততিতে 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্চ কোনরূপ অসম্মতি জানালেন না। তখন অনেকেরই ধারণা 

হল যে, “তিনি নিজ দেহমনরূপ প্রতীকা শ্বনে জগচ্চৈতন্য ও জগচ্ছক্তিকপিণীর 

পূজা করিবেন অথবা জগদশ্বার সহিত অভেদজ্ঞানে শান্বোক্ত আত্মপৃজা 

করিবেন।” ( লীলা'প্রসঙ্গ, দিব্যভাব, ৩৩২ )। 
&বঠকখানা ঘর আলোয় ঝলমল করছে। ঘরের হাওয়া ধুপধুনার 

সৌরভে আমোদিত। পূর্বপশ্চিমে লম্বা ঘর ক্রমে তক্তদের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ । 
ত্রিশ বা ততোধিক ভক্ত সেখানে উপস্থিত।১৬ কেউ বসেছে ঠাকুরের কাছে 

কেউ বাদূরে। মাষ্টার রাখাপ প্রভৃতি কাছে বসেছেন। ঘরের পশ্চিমপ্রান্তে 
বসে'ছন রামচন্দ্র, তাঁর নিকটে গিরিশচন্দ্র । তাছাড়! সেখানে উপস্থিত 

দেবেন্দ্রনীথ, কালীপদ, শরৎ, শশী, নিরঞ্ন, ছোট নরেন, বিহারী, কালী 

( অভেদানন্দ ), বৈকু্, অক্ষয় মাষ্টার, চুনীপাল। সম্ভবত; সেখানে উপস্থিত 

ছিলেন মণীন্দ্র ( খোক |), মনোমোহন, বলরাম, প্রভৃতি । ঘরের বাইরে থেকে 

বোঝ! যায় না যে এতগুলি লোক সেখানে । সবাই অনিমেষ নয়নে ঠাকুরের 

দিকে তাকিয়ে থাকেন, ঠাকুর কি করেন, কি বলেন জানবার জন্য বাই 
উন্মুখ | “কতক্ষণ এবপে অতীত হইল, ঠাকুর কিন্তু তখনও স্বয়ং পূজা কবিতে 

অগ্রসর হওয়া অথব! আমাদিগের কাহাকেও এ বিষয়ে আদেশ করা, কিছুই 

না করিয়। পূর্বের ন্যাষ নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিলেন।” ( দিব্যভাব, ৩৩৩ )। 

এক সময়ে ম্ন্্রমাষ্টার দেখেন ঠাকুর ভক্তিভরে জগন্মাতাকে গন্ধপুষ্প নৈবেছ্য 
সবকিছু নিবেদন করলেন এবং মাষ্টীরের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বললেন, “একটু 

১৪ তত্বমঞ্চরী, ৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, রামদাদ। প্রবন্ধ 

১৫ রামদত্তের বক্তৃতাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০, বিষয় - শ্ররামকৃষতত্ব 

১৬ শ্রশ্রীরামরু্খলীলা প্রসঙ্গ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩০৩ 

( ১৭৬) 



সবাই ধ্যান করো! ।”১৭ ভক্তগণ ধ্যান করতে চেষ্টা করেন। কেউ নীরদ্বনী 
শ্যাম! মাকে, কেউ বা জগন্মাতার বরপুত্র শ্রীরামকৃষ্ণহিগ্রহকে মানসপটে স্থাপন" 

করেন। চতুর্দিক নীরব, নিথর । আনন্দের মৌতাঁতে সবাই যেন মজেছে 
পিছনে রামচন্দ্র গুভূতি ভক্তেরা বসেছিলেন । সম্ভবতঃ রাঁচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িসে 

যাঁয় যে ঠাঁকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিমধ্যে গম্বপুষ্পাদি সব জগন্মীতার উদ্দেশে নিবেদন 

করেছেন৷ তিনি বিস্ময়ে ভাবতে থাকেন, পরমহংসদেবের উদ্দেশ্ত কি? পুজার 
আয়োজন করে এভাবে বসে আছেন কেন? একবার তার মনে হয়, পররম-. 

হংসদেব কি পৃজ! করবেন ? তক্তদরই কর্তব্য তাঁর পূজা কর|। তক্তগণ তাদের 
কর্তবা বুঝতে পারছেন না। তিনি তার ভাঁবন। নিম্নকণে গিরিশচন্জরকে নিবেদন, 
করেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ গিরিশের 'পাঁচসিকে পাচ আনা বিশ্বাস" | বাঁমচন্ছেব কথা 
তার অন্তর স্পর্শ করে। গিরিশ উৎসাহিত হয়ে বলেন, “বলেন কি? আমা/দব' 

পূজ। গ্রহণ করবেন বলেই তিনি অপেক্ষা করছেন ?”১৮ ভাবের ইঙ্গিত তাবুক 
গিরিশের মনে ভাবের তুফান তোলে । সেই সময়ে গিরিশচন্দ্র তাঁর মনের ভাঁৰ' 
বর্ণনা করেছেন, “আমার অন্তর অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, ছটফট করিতেছে,' 
প্রভুর সম্মুখে যাইবার জন আমি অস্থির। বামদাদা আমায় কি বলিলেন” 
আমার ঠিক স্মরণ নাই, আমার প্রকৃত অবস্থা তখন যেন নয়। কি একট% 
ভাবান্তর হইয়াছে, রামদাদা যেন আমায় উৎসাহ দিয়া বলিলেন, 'যাঁও, যান” 

রাযদাদার কথায় আমার আর সঙ্কৌচ রহিল না, তক্তমণ্ডলী অতিক্রম করিয়া 

প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম । প্রভূ আমাকে দেখিয়া বলিলেন-_কি- কি, 
এসব আজ করতে হয় । আমি অমনি “তবে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই' বলিয়া” 
দুহাঁতে ফুল লইয়া! 'জয় মা” শব্দ করিয়1 পাঁদপদ্মে দিলাম ।”১৯ গিরিশচন্দ্র তুথন 

উল্লাসে অধীর, ভাবের উচ্ছাসে প্রায় বেসামাল। প্রাণের আবেগে তিনি 

১৭ স্বামী অভেদানন্দ : আমার জীবনকথা, (পৃঃ ৭৮): “ইতিমধ্যে, 

তিনি দেবীকে পুষ্পাঞ্তলি দান কবিয়1 পূজার দ্রব্যাদি নিজের মধ্যে বিরাজমান" 
জখন্সাতাকে নিবেদন করিলেন এৰং সমবেত ভক্ঞগণকে ধ্যান করিতে 

বলিলেন। বৈকুগঠনাথ সাঙ্গ্যাল তার শ্রীশ্রীরামকষ্ণলীলামতে লিখেছেন, “ঠাকুব' 
তাঁৰভরে নিজ শিরে পুষ্প দিয়া কহিলেন--তোঁমরা1 সব মা কালীর ধ্যান কর।” 

১৮ রামচন্দ্রের লেখ। পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তাস্ত ও বামদৃত্তের বতৃত্কাবপী' 

(প্রথম খণ্ড) ষ্টবা | 
১৯ গিরিশচন্্রের 'রামদাঁদা, প্রবন্ধ £ ততবমপ্ধরী, ৮ম বর্ষ, ১৩১১ সাল।, 

(১৭৭) 

ব্রাক ১২ 



ঠাকুরের পাদপদ্মে বারংবার পুষ্পাঞ্জলি দেন। পুষ্পপাত্র পেকে একগাছি মালা 

দিয়ে ঠাকুরের পাদপস্ম সাজান । এদিকে ঠাকুরের মবো দ্রুত দেখা! দেয় বিচিত্র 
প্রতিক্রিয়া। ঠাকুরের সমস্ত শরীরে শিহরণ । তিনি গতীর সমাধিতে মগ্র হন। 

“তাহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্নয় এবং দিব্যহাস্তে বিকশিত হইয়৷ উঠিল এবং হস্তদবয় 
বরাভয়-যুদ্রা ধারণপুরবক তাহাতে ৬জগদন্বার আবেশের পরিচয় প্রান কবিতে 
লাগিল।” ঠাকুর শ্ররামরুঞ্ণ উত্তরাস্ হয়ে উপঝিষ্ট, নিষ্পন্দ ব'হাজ্জনশন্ত তীর 

শরীর। ভক্তগণ দেখেন, “ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে জ্যোতিষী দেবীপ্রাতিম। 

সহসা! তাহাদিগের সম্মুখে আবিভূতা।' চৈতন্বান নব.লইে চৈভন্তমরীর 
আঁবিততাব, অপরূপ তার রূপসৌন্দর্য । অবর্ণনীয় তার দিব্যগ্যোতনা। "সৌম্য 
হতে সৌমাতরা'র আবির্ভাব দর্শন করে ভক্তহৃদয়ে ওঠে ভাবের উত্তাল বঙ্গ । 
জনৈক উপস্থিত ভক্ত লিখেছেন, “ফলত প্রভৃর এমন অ'নন্দঘনরুপ অ'মবা ইতি- 
পূর্বে দর্শন করি নাই । এ রূপ বর্ণনার অতীত, কেবল ধ্যানেবই উপ“ভাগা ।”২০ 

ভক্তগণ সম্মুখে দেখেন জীবন্ত শ্ঠামাপ্রতিমা | কোন ভক্ত মানস-আবশিতে 

ঝিলিক দেয় অতীতের ঘটনা । ভক্ত মথুর চর্মচক্ষে দেখেছিলেন শ্রীরামরু্জ- 
বিগ্রহে শিব ও কালী মুত্তির ক্রমসমূচ্চয়। মনে পড়ে ভা'বস্থ গাকুর জগন্মাতার 

গিরিশচন্দ্র আরও লিখেছেন, “সে দৃশ্ঠ যখন আম:র শ্মব্বণ হয় বামদাদাংকে মলে 
পড়ে, মনে হয় রামদাদা আমাকে সাক্ষাৎ কালীপৃজা করাইলেন |” লীলাপ্রসঙ্গ 
কারের মতে “অসীম বিশ্বাসবান গিরিশচন্দ্রের'-.'আপনা হতে মনে এই ভাবের 

উদয় হয় যে, ঠাঁকুর তার শরীররূপ জীবন্ত গ্রতিমায় জগদগ্বার পূজা গ্রহণ করবার 

'জন্যই পূজার আয়োজন | 
গিরিশচন্দ্র ২৪।১০।১৮৯৭ তারিখে রামকৃষ্ণ মিশনের সতায় বলেছিসেন, 

“( ঠাকুর) আমাকে বলিলেন, আজ মার দিন এমনি করিয়া বসিতে হয়। 

আমার কি মনে হইল, আমি জয় রামরুষ্ণ বলিয়া সেই চন্দন ও ফুল তীহার 

চরণে দিলাম এবং উপস্থিত সকলেই সেইরূপ করিল ” তত্বমঞ্জরী, ১২ বধ, ৭ম 

সংখ্যা, পৃঃ ১৬৮ অনুসারে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্* মা আলন্কময্্রীর ভবে সমাবিস্থ, 

সে-সময়ে গিরিশচন্দ্র “জয় রামকৃষ্ণ বলে পুষ্পাদি তাএ শ্রীপদপন্সে অর্পণ 

করেন। 

২৩ শশ্রীরামরষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ১৮৮। ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যে, উপস্থিত 

ভক্তদের অনেকের ধারণ! হয় যে, ঠাকুরের এরূপ ভাবাবেশ দেখেই গবিশচন্্র 

ফুল ও মালা ঠাকুরের শ্রীপদে অঞ্জলি দেন। 

(১৭৮) 



সঙ্গে কথা বলছেন, “তুমিই আমি, আমিই তুমি । তুমি খাও; তুমি আমি 
খাও!” মনে পড়ে কয়েকদিন পূর্বে তিনি দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, “এর ভিতরে 

তিনিই আছেন। এর ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন 1৮২১ ভক্তদের কেউ কেউ 

বিশ্বাস করতেন, “এক রূপে শ্যামারূপ, অপরে গোৌঁসাই”_-একই কল্যাণীশক্তিব 

ছুটি ভিন্ন রূপ। প্রতাক্ষে প্রতীত ব্যাপারটির পংঘটন দেখে তক্তগণ বিষ 
বিহ্বল হয়ে পড়েন। পুঁথিকার লিখেছেন, 

কেবা কালী কেবা প্রভু না পারি বুঝিতে। 
কালীতে কেবল তিনি মা-কাঁলী তাহাতে । 

দুর্লভ ক্ষণ | ভক্তগণেব প্রাণে উল্লাম। সম্মুখে জীবস্ত রামক্রঞ্ককালীবিগ্রহ | 

ভক্তগণ ইচ্ছামত মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বিগ্রহের পাদপন্মে ফুলচন্দন অঞ্জলি দেন। 
মাষ্টার গন্ধপুষ্প দেন। ভাববিহবন বাঁখাল পুষ্পবিন্ব দেন। রামচন্দ্র মুঠোভবে 
ফুল দেন, লাটু একটি ফুল দেন, অন্যান্য ভক্তেব! দেন । নিরঞ্জন পায়ে ফুল দিয়ে 

'ব্রশ্ষমধী ব্রঙ্গমী' বলে আপাদপদ্মে মাথা রেখে প্রণাম করেন! কালীপ্রপাদ, 
অক্ষয় মাষ্টার, চুনীলাল প্রভৃতি জয় মা কালী? উচ্চাবণ করে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান 

করেন। চতুর্দিকে জয় মা! জয় মা?" ধ্বনি |২২ 
ভক্তগণ রতরুতার্থ । কেউ স্তব কবেন, কেউ স্থর করে স্তব করতে থাকেন । 

গিরিশচন্দ্র জলদগন্তীর স্বরে স্তব কবেন, 

কে রে নিবিড়-নীল-কাদদ্বিনী হৃরসমাজে | 
কে রে রক্তোৎ্পল-চরণযুগল হর-উরসে বিরাঁজে | ইত্যাদি 

গিরিশ গান ধরেন, 
“দীনতারিণী ছুরিতহারিণী, সত্বরজন্তমত্রিগুণধাবিণী | 

স্জন-পালন-নিধনকারিণী, সগ্ুণা নিগুণা সর্বস্বরূপিণী |" 
সবাই আনন্দে বিহ্বল, ভাবে মাতোয়ারা । কয়েকজন ভাবোচ্ছাসে উধ্ব বাহ 
হয়ে নৃতা করতে থাঁকেন, কেউ বা করতালি দিয়ে নৃতা করতে থাকেন ।২৩ 

২১ কথামত ২৩৪ এবং কথামৃত 8।২৪।৩ দ্রষ্টব্য । 

২২ ঘটনায় উপস্থিত বাক্তিদের মধো যাঁরা স্বৃতিকথা রেখেছেন তাদের 

মধো একমাত্র মহেন্দ্র গুপ্তের অভিমত যে, জয় মা ধ্বনির পর ঠাকুর বরাভয়করা 

মৃত্তি ধারণ করে সমাধিস্থ হন। অপর অধিকাংশের মত-_গিরিশের পুষ্পাঞ্লি 
গ্রহণ করেই ঠাকুর এইভাবে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। 

২৩ রামচন্দ্রের বক্তৃতাঁবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৪১ 

( ১৭৯) 



মনে হয় “বসেছে পাগলের মেলা” | অপরে কে কি বলে সেদিকে তাদের ভ্রক্ষেপ 

নাই। “ভাবের স্থরায় ভাবুকদল প্রায় বেসামীল।' 'মন মাতালে মাতাল করে, 
মদ মাতালে মাতাল বলে। বিহারী২৪ গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত কবেন তীর 

প্রাণের আকৃতি_ 

মনেরি বাসনা শ্ঠামা শবাসন! শোন মা বলি, 

হদয়মাঝে উদয় হইও মা! যখন হব অন্তর্জলি। 

তখন আমি মনে মনে তুলব জবা! বনে বনে, 
মিশাইয়ে ভক্তিচন্দন ম! পদে দিব পুষ্পাঞ্ুলি ॥ 

মহেন্দ্রমাষ্টার অন্যদের সঙ্গে সমবেতক্ঠে গান ধরেন, 
সিকলি তোমারি ইচ্ছা মা ইচ্ছাময়ী তার তুমি' ইত্যাদি! 

ভক্তগণ পর পরু কয়েকটি গানের মধ্য দিয়ে উনুক্ত করেন ভাবের আগ । 

- জ্ঙ্গীততবঙ্গে সবাই যেন ভাঁদতে থাকেন । গাঁন চলতে থাকে-_ 

“তোমারি করুণায় ম| সকলি হইতে পারে” ইত্যাদি | 

“গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ করো! না” ইতাংদি । 

“নিবিড় আধারে মা তোর চমকে ও রপরাশি” ইত্যাদি | 

ইতিমধ্যে ঠাকুর ভাবসমাধি হতে ব্যুখিত হন। ক্রমে তীর কহপৃতি 
দেখা যায়। ঠাঁকুর একটি শ্তামাসঙ্গীতের ফরমাঁশ করেন, ভক্তগণ গান «বন, 

“কখন কি বঙ্গে থাক মা শ্ামা স্ুধাতরঙ্গিণী।” তাঁরপর ঠাকুরের আদেশে সরা 
গাঁন করেন, 

শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগন! | 

সধাঁপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা )।। 

গানের লহ্রীতে ঠাঁকুর ভাবে গর্গর মাতোয়ারা । তিনি গভীরভাবস্থ ংয়ে 

পড়েন। 

আবাঁর ধীরে ধীরে ঠাকু রের বাহ্ন্ৃত্তির লক্ষণ দেখা যায়। ভক্ত রমচন্্র 

তত্বমঞ্জরী, ত্রয়োদশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা £ “সকলে জয় বামকুষ্ণ রবে হাঁতত/লি 

দিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন ।' 
২৪ বীরভূম জেলার “বাহিরী' গ্রাম-নিবাসী বিহারী নামক দরিদ্র ব্রার্ণ 

যুবক দেবেন্্রনাথের. পরিবারে থেকে চাকরী করতেন। তিনি ঠাকুরের 
কপালাভ করেন। (ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমারের মহাত্মা দেবেজ্জনাথ' পৃ. ৬৯ 

ষটব্য |) 

(১৮৭ ) 



বলেন, “প্রভুর ভাবাবসানপ্রায় বুঝিয়া আমি ভোজ্াপাত্রগুলি একে একে 
ভীহার সম্মুখে ধরিতে লাগিলাম ; দয়াময় দয়! করিয়া ছুই হস্ত ছার! তাহা 

তক্ষণ করিতে লাগিলেন। কণ্ঠের গীড়ার জন্য প্রভু আমার অন্য কঠিন বস্ত 
ভক্ষণ করিতে পাঁরিতেন না। অগ্য সেবাক্তি কোথায় গেল! যে গলদেশ 

দিয়া ক্লেশে দুধ প্রবেশ করিত, সেই গলদেশে লুচি প্রভৃতি চলিয়া গেল! পরে 

স্থজির পাত্র ধরিলাম।২৫ তিনি তাহাঁও গ্রীতিপূর্ণভাৰে গ্রহণ করিলেন। 
পরিশেষে তাম্বুলগুলি ছুই হস্তে উত্তোলনপূর্বক বদনে প্রবিষ্ট করাইলেন।”২৬ 
ভাবে ভোজাত্রৰা গ্রহণ করে ঠাকুর পুনরায় “একেবারে ভাবে বিভোর বাহশূন 
হইলেন !”২৭ 

' * পুরুষ ভক্তগণ যখন ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে নিযে মহানন্দে পরম, সে সমস্কে 
শ্রী শ্রীমাতাঠাকুরাঁনী কি করছিলেন, প্রশ্ন করা যেতে পাঁরে। শ্রীমায়ের মুখে 
শোনা যায় শ্টামপুকুর বাড়ীতে তিনি একাকী থাঁকতেন। ভব মুখুজোদের 
একটি মেয়ে মদে মধ্যে অনেকক্ষণ তাঁর কাছে থাকত।২৮ অনুমান করা 

যেতে'পারে দক্ষিণেশ্বরের মত এখানেও শ্রীমা দরজার ফাঁক দিয়ে আনন্দবিলাঁপ 

যত্নাযান্য দেখেছিলেন | তাঁর নিকটে ছিল গোলাপ-মা, ভক্ত কাঁলীপদের 
স্ত্রী, বোন মহামায়া এবং সম্ভবতঃ ভব মুখুজোদের মেয়েটি । 

ঠাকুর ক্রমে ভাৰ সংবরণ কবেন। তক্তগণও ধীরে ধীরে সুস্থ হন। 

একে একে সবাই ঠাকুরকে প্রণায় করে পাশের হলঘরে ( ভক্তদের জন্য নির্দি্ 

৫বঠকখানাতে ) সমবেত হন। রামরুন্৫-কাঁলীর মহাঁপ্রসাদ সকলে আনন্দে 

ভাগ বাটোয়ারা৷ করে গ্রহণ করেন। “এই মহাঁপ্রপাদ লইয়! .সদিন যে কি 

আনন্দৌৎসব হইয়াছিল, তাঁহা বর্ণনা করা লেখনীর অধিকার বহিন্ভূত।* 
স্বভাঁবকৰি অক্ষয়কুমার একেছেন একটি মনোরম চিত্র । তিনি লিখেছেন, 

আনন্দের শ্োতেতে আনন্দ বাঁড়াবাড়ি। 
সকলে প্রসাদ লয়ে করে কাড়াকাড়ি ॥২৯ 
শ্রীপৃদে অঞ্জলি দেয়! কুহ্থমের হার । 

২৫ পুঁঘিকারের মতে পাত্রে ছয়সের পবিমাণ পায়েস ছিল। ঠাকুর 
ভাঁবেতে প্রায় সবটুকুই গ্রহণ করেন । 

২৬ রামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাঁবলী, ১ম ভাগ পৃঃ ৩৪১ 
২৭ কথামত ৩২২।৩ 

২৮ শ্রীশ্রামায়ের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৭| “আমার জীবনকথা" 
€ পৃঃ ৭১, ৭৬ )। লেখক বলেন, গোলাপ-ম! সেবকদের বান্নাবাড়া করতেন । 

২৯ দীনা-কালীর কনিষ্ঠ পুত্র ধীরেন্ত্র ঘোষের কাছে শোনা যায় 

(১৮১) 



কেহ উঠাইয়া গলে পরে আপনার । 

কেহ বা সঞ়্হেতু বাধিল বসনে। 
কেহ বা গরবভবে পরবে দুই কানে ॥ 

কেহ"বা ঢলিয়া পড়ে অপরের গায়। 

হর্দয়ে আনন্দ এত ধরে না তাহার ॥| 

কি রঙ্গ হইল দৃশ্ঠ কার সাধ্য কয়। 
চক্ষে দেখা! তবু তিল বিবার নয় ॥| 

রামকুষ্-কালী-পৃজা৩* ও উত্সব সমাপ্ত হয়। তখন রাত প্রায় নয়টা। 
ঠাকুরের আদেশে ভক্তগণ সিমল। স্ট্রীটে ভক্ত গ্ররেন্দে"র বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা 

করেন । 'স্থরেন্দর' ঠাকুবের অন্নমতি নিয়ে নিজের বাড়ীতে প্রতিমায় শ্যামাপূজাব 

আয়োজন করেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ-ভুক্তদেব সকলের সেখানে নিমন্ত্রণ । ভক্ত 

ও সেবক সকলকেই ঠাকুর পাঠিয়ে দেন, শুপু ঠাকুরেব শষ্যাপার্খে থাকেন 
সেবক লাট। | 

অশ্রুতপূব সেই শ্যামাপূজা ঢঘণ্টার মবোই সমাপ্প হয়। কিন্তু আনন্দোং- 
সবের রেশ চলতে থাকে! ভক্তগণ ঠাকুরের অলৌকিক কুপাঁর বিষয় 
আলোচনা করতে করতে স্বেজের বাড়ীর দিকে যান। কেউ ভাবেন ঠাকুরের 

শ্রীঅঙ্গ থেকে ব্যাধি দুর হয়েছে । ““ভক্তেরা করিল! মনে বাথা গেছে সেবে। 

আজি অঙ্গে মা কালীর আবেশের ভবে ॥৮ কেউ মনে করেন অবতারপুরুষ 

বিশ্ষে উদ্দেশ্য সাধর্নের জন্যই ব্াাধিবপ ছলের আশ্রয় নিয়েছেন । কেউ 

ভাঁবেন অবতারদেহে জগন্মাতার দিবা আবির্ভাৰ প্রতাক্ষ করার পর মাটির 

প্রতিমাতে আর জগন্মাতাকে দেখবার সার্থকতা কি? কেউ বা ভাবেন 

সেদিনকার প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা অতুলনীয় সম্পদ ।৩১ প্রাণে প্রাণে অন্ূভব 

কাহিনীর এক ট্রকরো | তিনি তখন বালক । ঠাকুর তার হাতে একটি সন্দেশ 
দেন! উঠে যাবার সময় বালক হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, সন্দেশ হাত থেকে 

পড়ে গুঁড়ো হয়ে যায়। ভক্তের। ছুটে এসে গ্রসাদের টুকরো কুড়িয়ে নিষে 
নেন। বালকর্কেদে ফেলে। ঠাকুরের আদেশে তাকে আরেকটি সন্দেশ 
দেওয়া হয়। তখন সে শান্ত হয়। 

৩০ বৈকুগ্ঠনাঁথ সান্নাল বণিত, এঁ, পুঃ ১৮৭ 
৩১ আমার জীবনকথা, পঃ ৭৮: “সেই ঘটনার কথা আজও আমার 

মনে জাগরূক আছে। সেই অপূর্ব দৃশ্য আমরা জীবনে কোনদিন ভুলিতে 
পারিব না।” 

8) 



করেন শুদ্ধ সান্বিক পূজাই আসল পূজা । শ্তদ্ধ ভাব আশ্রয় করে তাবের পুজ। 
করাই সাধকের কর্তব্য | 

এদিকে শ্ামপুকুর বাটীতে ঠাকুর শীরামকু্ণ ভাবামুত অযধাচিতভাবেবিতরণ 

করতে থাকেন ! নিকটে সেবক লাটু। তার কাছে উদঘাটিত করেন সাধন- 

রাজোর গুহা তথা । দেব্ক লাটু স্বৃতিচারণ কবে বলেছেন, “""*তিনি সকলকে 

স্ববেন্দর বাবুর বাড়ীতে যেতে বললেন। হামার আর সেদিন যাওয়। হোলো 
না।.-.সে রাতে উনি হাহাকে কাতো৷ কথা বলেছিলেন ! সাকার ধ্যানের কথা 

বলতে ক্ততে নিরাকরপ্ানের কথাও হায়ায় জানিয়ে দিলেন। সেদিন 

খলেছিলেন_'প্লোন কি এক রকম রে? এক রকম ধোন আছে, যেখানে 

নিজেকে ভীবতে হয় একটা মাছ আর ব্রহ্ম যেন অগাধ সমুদ্দর- তাতে খেলে 

বেড়াচ্ছি, আনু একরকম মছে, যেখানে নিজের শরীরকে ভাবতে হয় শরা 

আর মনবুদ্ধি হচ্ছে জল. সেই জলে সচ্চিদানন্দ-স্ূ্যের ছায়া পড়েছে। ন্যাংট। 
এক রুকম পোনের কৃ! কলতো-জলে-জল, উপর-নীচে জল, তাৰ ভিতরে 

যেন একট: ঘট বয়েছে- লাঠিরে ভিতবে জল, আর একরকম আছে সেখানে 

সচ্চিদানন্দ-আকতে পাথা উদ্ডে বেড়াচ্ছে । এসব হচ্ছে জ্ঞানীর ব্যেনের কথ। । 

হিট 71টি 

আশ্বিনের অমানিশয় বাংলার গ্রাম শহর কালী করালবক্ত্ান্তছু দর্শ- 
দশনোজ্জলা ত পৃজ-আপ৪নার মেতে উঠেছিল, মে সময় শ্যামপুকুব বাজীতে 

বামরুঞ্চভন্তগণ 'লদানন্দমমধী 'খনোমোহিনী" রামক্রষ্জকালী পূজা কবে ধর্জ- 

জগতে ইতিহালে একটি নুতন ভাকাদরশ স্থাপন কবলেন। ঈশ্ব-অবতাবের 

দক্ষিণেখপ-লীলমক্লিসে ভক্তগণ 'আপন হতে আপন' ভাবে পেয়েছেন রামকুষণ- 
বিগ্রহ, জেনেছেন কাপশাক্তি কালীর রেষ্ট প্রকাশ রামরুঞ্চঅবতীর, বুঝেছেন 
অবতার এসেছেন তারণ কপাতে। আবার ভাগাবান কোন কোন ভক্ত প্রাণে 

প্রাণে বুঝেছেন আীরামরুফই ভাবরূপে কালী,৩৩ মহাকালী, কালনিয়ন্ত্রণকত্রী 
এই ভাবকপ € শান্তকপের মাধুরযমপ্ডিত সমন্বয় ঘটেছে ঢা 

মধ্যে । বমকুষ্ণ-আধাকে আধাববাসিনী কালীর আব্তব অব্যাতুলীলাবিলাষে 
এক অভিনব বাঞ্না। গভীর আনন্দে প্রেমে নানা ভক্তগণ জীব্ত 

বাঁমকঞ্চকালীকে ভক্তিনধ! খাইয়ে--তৃপ্ত করেন, আপন মনে। ভক্তগণ 

চক 

৩২ শ্রীশ্রীলাট্র মহারাজের স্তথৃতিকথা' পৃঃ ২৩৬-৩৭ 

৩৩ এর সমর্থনে বত ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পাবে। শ্রীমা ভাবচক্ষে 

(১৮৩) 



নিজের কৃতরভার্থ হন, তবিষ্যতের জন্ত উপহার দিয়ে যাঁন অতুলনীয় রামকৃ্- 
কালীমৃত্তি_-অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অস্তরঙ্গ ভাবমৃত্তি। এই অপরপ 
সৃতি প্রত্যক্ষ করে কালীভক্ত গেয়েছেন-__ 

দেখি মা! ভোর রণের ছবি, (ওলা) এন রণ ত আর েিনি। 

, তয়ঙ্করা, কধিরধারা, নয় অসিধরা ত্রিনয়নী ॥ (আমার মা) 

. বুণবেশে ডরে ছেলে, মে দাজ কি তাই লুকাইলে, 
সস্তানে অভয় দিলে, ওম] বরাভয়-গ্রদা়িনী ! 
কি দোষে ভোলারে ভুলে, (ওম) রাখনি আজ পদতলে, 
শিরকে ফেলে বুঝি শিবে, (আজ ) দিলে আমায় চরণ ছুখানি | ৩৪ 

দেখেন, মা কালী ঠাঁকুরের গলায় ঘা দেখিষে বলছেন, “ওর এঁটের জন্য আমারও 

হুয়েছে। দেখেন মা কালী ঘাড় কাঁত করে রয়েছেন। ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, 

২১০৬ )। ঠাকুরের মহাসমাধির পর শ্রীমা আর্তনাদ করে উঠেন মা কালী 
গো! তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো! (লাটু মহারাজের 

শ্থৃতিকথা, পৃ: ২৬২)। “ভক্ত স্রেন্দ্রনাথ' বছর পয়লাঁর দিন কাঁশীপুবে উপস্থিত 
হয়ে ঠাকুরকে বলেন, “আজ পয়লা বৈশাখ, আবার মঙ্গলবার | কাঁলীঘাটে 

যাওয়! হ'ল নাঁ। ভাবলাম ধিনি কাঁলী-ধিনি কালী ঠিক চিনেছেন-তীকে 
'র্শন করতেই হবে? |” ( কথামৃত ৩২৬২ ) 

৩৪ বিজয়নাথ মজুযদার : রামকষ্চলীল! | ( তন্বমঞ্ধরী, ত্রয়োদশ বর্ধ, 

ষষ্ঠ সংখা) 

(১৮৪ ) 



১৮৮৬ ভ্রী্টীব্দে ১লা জানুস্তাল্পী 

১৮৮৬ খ্রীষ্টান্ের ১ল। জানুয়ারী ধর্মের ইতিহামে একটি বিশেষ দিন। 

অবতার প্রীরামকৃঞ্চদেবের লীলাবিলাসের একটি চিহ্নিত দিন। «সেই একই 
অবতার যেন ডুব দিয়ে এখানে উঠে কৃষ্ণ হলেন, ওখানে উঠে ঘীন্ত হলেন» 
ইদানীং তিনিই রামকষ্জ হয়েছেন । আর সকল অবতারেই সেই এক 
ভগবান । অবতার জগদগুরু, অবতার আসেন তারণ করতে । অবতার- 

. শরীরে দেব ও মানুষভাবের অদ্ভুত সম্মিলন । প্রায়ই অবতারপুরুষের 
শরীরমনের বীধ অতিক্রম করে তার অমান্ষী দৈবীশক্তির স্ফুরণ ঘটে । 

আলোচ্য দিনটিতে ঠাকুর ীরামকুষ্জ তার দৈবীশক্তি অদাধারণভাবে 
অপাবৃত করে তক্তগণকে অক্পণহত্তে কৃপা করেছিলেন, তার দয়াঘনস্বরূপ 

প্রকট করেছিলেন । নরেক্্রনাথ দত্ত লিখেছেন, “১লা জানুয়ারী | ইতিপূর্বে 
রাজ-বর্ধের প্রথম দিবস বলিয়া ইহা আমাদের নিকট আনন্দের দিবস বলিয়া 
পরিগণিত হইত । কিন্তু ১৮৮১ খ্রীষ্টাবের ১লা জানুয়ারী হইতে ইহ! 
আমাদিগের পরম সৌভাগ্যের দিন বলিয়া অবধান্রত হইয়াছে। এ 

শুভদিনে পতিতপাবন দীনবন্ধু রামকৃঞ্দেব, সাধন-ভঙ্গন-বিহীন, দ্রীনহীন 

পতিতদিগের প্রতি সদয় হইব! ক্পতরুৰপে করুণাধার] বর্ষণ করতঃ কলির 

কলুষরাশি পরিপূর্ণ জীবর্দিগকে রুতার্থ করিয়া! “তোমাদের সকলের চৈতন্ত 
হউক? বলিয়া আনীর্বাদ করিরাছিলেন। অভত্বদাতা দীননাথের এ 

আবীর্বাদ চিরকাল কলব'তী থাকিবে”? |১ 

স্বামী সারদানন্দ মন্তব্য করেছেন, “এরূপ উচ্চাবস্থার-***বিশ্বব্যাপী আমি" 

বা শ্রিঞঝঙ্গগাতার আমিহই ঠাকুরের ভিতর দিনন| প্রকাশিত হইয়। 

নিঞ্জানুগ্রহপমর্য গুক্কক্ূপে প্রতিভাত হইত। "তখন করতরুর মত হইয়া 
তিনি ভক্তকে জিজ্ঞনা করিতেন, “তুই কি চাস?,__ষেন তক্ত যাহ! চাহেন 

তাহ] তৎক্ষণাৎ অমান্থষী শক্কিবূলে পূরণ করিতে বসিয়াছেন! দক্ষিণেশ্বরে 
বিশেষ বিশেষ তক্ঞ্দিগকে রূপা করিবার জন্য এন্ূপ ভাবাপন্ন হইতে 

১ নরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত '১লা স্কা ু য়ারী”, তত্বমঞ্তরী, পৃঃ ২১৬ 

(১৮৫) 



ঠাকুরকে আমর] নিত্য দেখিয়াছি; আর দেখিয়াছি ১৮৮৬ খ্রিষ্টাবের 

১ল। জান্ুুয়ারীতে ।১১২ 
সেদ্দিন তক্তবাঞ্াকল্পতর ঠাকুর পুরাণপ্রসিদ্ধ কল্পতরুর ন্যায় তক্তদের 

অপূর্ণ বাসন পূরণ করেছিলেন। তিনি তার “অহেতুক কপাসিন্ধু' নাম 
সার্থক করে ভক্তজনকে অকাতরে প্রেম বিলিয়েছিলেন। সেদিন ছিল 

তার 'পূর্কখিত প্রেমভাণ্ড ভঙ্গ করিবার দিন, সেদিনকার বিশেষ 
লীলান্ষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লীলাময় ভগবান তীর “লীলারহস্য পরিসমাপ্ধ' 

করেছিলেন। ভক্তপ্রিয় ভগবানের কর্পতরুরূপটি ভক্তজনের বিশেষ প্রিয় । 

সেইকারণে দিনটির নাযকরণ হয়েছে “কল্প তরুদ্িবস |” 

ঠাকুর শ্রীরামকষ্চদেবের অন্ত্যলীলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী আলোচ্য দিনটি 
সম্বন্ধে লিখেছেন £ 

প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ । 

হাটেতে ভাঙ্গিব হাঁড়ি যাইব যখন । 

সেই হাড়ি-ভাঙ্গ। রঙ্গ আজিকার দিনে ॥৭ 

অচিন গাছের মতই অবতারকে জনকয়েক গুণধর ব্যক্তি ভিন্ন অপরে চিনতে 

জানতে পারে না। কিন্ত তিনি যখন দয়াপরবখ হয়ে তার দয়াঘনস্বরূপটি 
সবজনসমক্ষে তুলে ধরেন, তখন আর কারোরই দ্বিধা সংশয় থাকে না। 
আলোচ্য দিনটিতে ভগবান শ্ররামরুঞ্চ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন । 

তিনি প্রকাশ্টে ভার আত্মপরিচয় প্রদান করেছিলেন, তার অমান্ুষী 

দিব্যশক্তি দেহমনের সঙ্কীর্ণত1 অতিক্রম করে উপহিয়ে পড়েছিল | অবতারের 

আত্মপ্রকাশলীল। বা হাঠিভাঙা রঙ্গ অন্ুষিত হয়েছিল বলে এই দিনটির 

লীল।-এশ্বর্য ভক্তগণকে সর্বদা আকৃষ্ট করে। 

এই ধরনের বিভ্ুুবিলামে যে চিচ্ছক্তির বিশ্ফুরণ ঘটে তার সংস্পর্শে 

চৈতন্োদয় হয়, চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে শ্বরূপানন্দ উপস্থিত হয়। আলোচ্য 

২ স্বামী সারদানন্দ £ শ্রশ্রীরামকঞ্জলীলাপ্রসঙ্গ, গুরু ভাব, পূর্বার্ধ 

প: ১১৭-১৮ 

৩ ইহা রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভণ্গগণের অভিমত । (রামচন্দ্র দত্ত £ 

শ্রীরাম পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, সগ্ঠম সংস্করণ, পৃঃ ১৭৬ 

রষ্টব্য। ) 

৪ অক্ষয়কুমার সেন £ প্রশ্রীরামকঞ্চপু থি, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ৬১৩ 

(১৮৬) 



দিনে ভগবান শ্রীরামকঞ্চ ভার দিব্যম্পর্শ বা শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির দ্বারা 
উপস্থিত ভক্তদের হৃদয়ে চৈতন্য উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তাদের হৃদয়ে পরমানন্দ 

ঢেলে দিয়েছিলেন ৷ “ম্তৃহদং সর্বভূতানাম্--কোন কিছুর প্রত্যাশা না 

করে তিনি বিশ্বজনের কল্যাপাকাজ্ী | তিনি পৌরাণিক কল্পতরুর মত 

তাঁলমন্দ-নিধিচারে প্রার্গর সব প্রার্থনা মঞ্জুর করেন না, হিতীকাজ্জী 
স্থহদের মত তিনি শুপুমাত্র অপরের কল্যাণ সম্পাদন করেন। আলোচ্য 

দিনে ভগবান শ্ররামক্ষঞ্। তার সর্বব্যাপী কল্যাণশক্কি সর্বসমক্ষে প্রদর্শন 

করেছিলেন, মাচষ-সনায় অনন্গাত দেবত্বকে উদ্বোধিত করে আশ্রিত- 

জনকে নিঃআেয়সকল্যাণের পথে অগ্রসর হতে সর্বপকারে অভর দান 

করেছিলেন । সেইকারণে রামক্রক্চজীবনীর ভাষ়াকার স্বামী সারদানন্দ 

সেদিনকার ঘটনার মধ্যে অ+বিকাব কবেন, “ঠাকুরের অভয় প্রকাশ৫ আগবা 
আহ্মপ্রক।শপূরক মকলকে অভয়প্রদদান।'”৬ 

দেবত্ব ও মানবত্ের স্টিশুনে অবতারের ভাবন।  অসাধারণত্ব ও 

অলৌকিকত্ব মেশঠনেো| থাকায় অবতার জীবনের ঘটন1 অনেক সময়েই 

রহশ্যাবৃত । আপাত-ব্যাপাবের ন্যায় সে-সকল ঘটনার তাৎপর্য সব সময়ে 

যুক্তির নিক্তিতে তৌল করা যায় না, ঘটনার কার্ষ-কারণ বুদ্ধির দর্পণে 

ধর] পড়ে না। কিন্তু প্রত্াক্ষদর্শীর অনুভবের স্পষ্টতা ও তীব্রতা ঘটনার 

সন্যনা অস্বীকার করতে দেয় না। তা ছাড়াও অন্ুভবকারীর অভিজ্ঞতা 

৫ ক্কামী সারদানন্দের মতে ভগবান প্ররামকঞ্ক রুপাপ্রাণীর নিকট 

শুধুমাত্র নিগ্রহান্ঠ গ্রহসমর্থ ঈশ্বরাবতারৰপে উপস্থিত হননি। তিনি 
বলেন, “.**উাহাদের (ঈশ্বরাবভারদের । অনগুভবাদি প্রত্যেক মানবের 

মহামূল্য জীবনাধিকারসম্পন্তি বলিয়। নির্ধারণ করিলে তাহাদিগকে 
বিশেষৰপে আপনার করিয়া! মানবকে আশা ভরসা ও বিশেষ-শক্তি- 

সম্পন্ন করে । শীহাদদের উচ্চগতি দেখিয়া মানব আপনার উচ্চ- 

গতিতে বিশ্বাসবান হয় এবং সেও সেই বংশপ্রক্তত, অতএব সকল 

ধনের অধিকারী বলিয়া আত্মনিহিত শক্তিতে নির্ভর করিয়া 

দাড়াউতে শিখে 1৮ (উদ্বোধন, ৫ম বর্ষ) ২১ সংখ্যা, পঃ ৬৫৬-৫৭ 

ঠাকুর শ্ররাম* এ দিনে ভক্তগণের অস্তনিহিত শক্তির উদ্বোধন 

করে তাদের কল্যাণমাে অগ্রসর করিয়ে দিয়েছিলেন । 

৬ লীলাগ্রলঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্ত্রনাথ, পৃঃ ৩৯৬ 

(১৮৭ ) 



*ও অন্স্বরণের প্রভ। ঘটনাকে অবিশ্বরণীয় করে তোলে। ইংরেজী 
বছর পয়লাতে ঘটনায় উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ ও সংগৃহীত সাক্ষ্য 
অহ্লরণ করে আমরা অন্ৃতপূর্ব প্রতীত ব্যাপারটির রসাস্বাদনের 
চেষ্টা করব। 

পটভৃমিকায় দেখা যায় ঠাকুর শ্রারামকৃঞ্চ তার গলরোগের চিকিৎসার 

জন্য কলকাতায় শ্ামপুকুরে একটি ভাঁড়াবাড়ীতে বাস করছিলেন । বিজ্ঞ 
চিকিংলকগনণ ঘোষণা করেছিলেন, গলরোগ ছুরারোগ্য কর্কটরোগ | 

স্বরভঙ্গের লক্ষণ দেখ! দেয়, শরীর অতিশয় জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়ে । চিকিৎনক- 
গনের পরামর্শে দ্বিতীববার স্থান-পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত করা হয়। ঠাকুরের 

অনুমতি নিয়ে ৯* নং কাশীপুর রোড ঠিকানায় প্রায় চৌদ্দ বিঘা! জমির 
উপর একটি বাগানবাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি 

একদিন পূর্বে (১৮৮৫ খ্রীষ্টান্ষের ১১ই ডিসেম্বর) অপরাহ্ছে ঠাকুর শ্ররামন্ক্ঃ 

কানীপুর উদ্যাবৰাঁটাতে এসে বাঁস করতে থাকেন । 
"...নিরস্তর চারি'যাস কাল কলিকাতাবামের পর ঠাকুরের নিকট উহা! 

রমলীয় বলিয়া বোধ হইম্বাছিল। উদ্যানের মুক্ত বাঘুতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র 
তিনি প্রফুল্ল হইয়া উহার চারিদিক লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর 
হুইয়াছিলেন। আবার দ্বিতলে তাহার বাসের জন্য নির্দিষ্ট প্রশস্ত ঘরধানিতে 

প্রবেশ করিয়াই প্রথমে তিনি উহার দক্ষিণে অবস্থিত ছাদে উপস্থিত হইয়া! 
ধস্থান হইতেও কিছুক্ষণ উদ্ভানের শোভ] নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন ।”৭ 

নৃতন পরিবেশে ঠাকুরের স্বাস্থ্যের কিঞ্চিং উন্নতি দেখ! গেল! “কাশীপুরে 

আসবার কয়েকদিন মধ্যেই ঠাকুর একদিন উপর হইতে নীচে নামিয়া ও 

বাটার চতুঃপার্খন্থ উদ্ভানপথে অব্পক্ষণ পার্দচারণ করিয়াছিলেন ।.-*ভক্তগণ 
উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল । কিন্ত'"'ঠাগ্ডা লাগিয়া বা অন্তকারণে 

পরদিন অধিকতর দুর্বল বোধ করায় কিছুদিন পর্যস্ত আর এরূপ করিতে 
পারেন নাই। শৈত্যের ভাবট। দুই-তিন দিনেই কাটিয়া যাঁইল,...উহা 

( কচি পাঠার মাংসের হ্থরুয়] ) ব্যবহারে কয়েকর্দিনেই"*"ছুর্বলতা অনেকটা 

হাস হইয়। তিনি পূর্বাপেক্ষা! স্থস্থ বোধ করিয়াছিলেন। এরূপে এখানে 

আসিয়া কিঞ্দিধিক একপক্ষকাল পর্বস্ত তাহার স্বাস্থ্োর উন্নতি হইয়াছিল 

৭ লীলাগ্রঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৮ 

(১৮৮) 



বলিয়া বোধ হয়। ভাক্তার মহেন্দ্রলালও-এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া হয 

প্রকাশ করিয়াছিলেন ।”৮ 

কাশীপুর এসে ঠাকুর চার-পাচ দিন পরে একবার বাগানে পায়চারি 
করেছিলেন, ভারপর প্রায় পনেরো দিন উদ্চানবাড়ীর দোতলায় আবদ্ধ 

হয়েছিলেন ।৯ ইতিমধ্যে চিকিৎসার না হলেও চিকিৎসকের কিছু পরিবর্তন 

ঘটেছিল। “কলিকাতার বহুবাজার পল্লীবাসী.*'রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় 

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আলোচনায় ও উহা! এহরে প্রচলনে ইতিপূর্বে 
যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার কররাছিলেন ।.. মহেন্্রলাল সরকার 

উহার সহিত মিলিত হইয়াই...এ প্রণালী অবলম্বনে চিকিৎসায় অগ্রসর হইয়া- 

ছিলেন।.. রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরকে দেখিতে আসেন এবং." লাইকোপোডিয়াম্ 
(২০০) প্রয়োগ করেন । ঠাকুর উহাতে এক পক্ষেরও অধিককাল বিশেষ 

উপকার অনুভব করিয়াছিলেন । ভক্তগণের উহাতে মনে হইয়াছিল, তিনি 

বোধ হয় এইবার অল্পদিনেই পূর্বের ন্যায় স্থস্থ ও সবল হইয়া উঠিবেন ।”১০ 
সে সময়ে একদিন১১ ঠাকুর প্রীরামকঞ্চ বলেন, “এই অস্থখ হওয়াতে কে 

অস্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ বোঝা যাচ্ছে । যার! সংসার ছেড়ে এখানে আছে তারা 
অন্তরঙ্গ ।” এভাবে অন্তরঙ্গ বাছাই হতে থাকে, সেইসঙ্গে নীরবে নিভৃতে 
তাদের বিশেষ শিক্ষা! দীক্ষা সাধন ভজন চলতে থাকে । ঠাকুর বলতেন, 
“তত্ত এখানে যারা আসে--ছুই থাক্। এক থাক্ বলছে, “আমায় উদ্ধার 

কর, হে ঈশ্বর!) আর এক খাক্, তারা অন্তরঙ্গ ; তার। ওকথ] বলে না। 

৮ লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৮৬ 

৯ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ১১৮ উল্লেখ আছে, “ঠাকুর কিন্ত 
এখানে ( কাশপুরে ) আসা অবধি বাটার দ্বিতল হইতে একদিন 

একবারও নীচের তলে নামেন নাই বা! বাগানে বেড়াইয়া বেড়'ন 
নাই। আজ (১ল] জানুয়ারী, ১৮৮৬) শরীর অনেকটা ভ!ল 

থাকায় অপরাহে বাগানে বেড়াইবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছেন ।” 
আবার লীলাপ্রসঙ্গ, দ্িব্যতাব ও নরেন্দত্রনা খণ্ডে ৩৮৬ ও ৩১২ 
পষ্ঠায় ছুবার উল্লেখ পাই যে, ঠাকুর কাশীপুর বাগানে আ”।র 

কয়েকদিন পরে, সম্ভবতঃ ১৫।১৬ই ডিসেম্বর একদিন বাগানে 
পায়চারী করেন। আমর] সারদানন্দজীর দ্বিতীয় মত যুক্তিগ্রা 
বলে গ্রহণ করেছি । 

১০ লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যতাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৩৯২-৯৩ 

১১ ২৩শে ভিসেম্বর; ১৮৮৫ 

(১৮৯) 



তাদের দুটি জিনিষ জানলেই হল ; প্রথম আমি ( শ্রামরুঞ্ণ ) কে তারপর 
তার। কে-_আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি ?”১ অন্তরঙ্গ তক্তদের এই জানাজানির 

প্রচেষ্টায়, তার্দের অন্তরের অন্ুরাগের অভিব্যক্তিতে কাশপুরের দিনগুপি 

সমুজ্জল | “রম” ঠাকুরকে বলেন, “পাচ বছরের তপস্যা করে যা না হতো, 

এই কয় দিনে ভক্তদের তা হয়েছে । সাধনা, প্রেম, ভক্তি ।” কিন্তু তাদের 

ধ্যান ভজন পাঠ সদালাপ শান্ত্রচর্চাদি ছিল গৌণ, তাদের মুখ্য লক্ষ্য প্রাণ" 

প্রতিম ঠাকুর শ্ররামরু্জের সেবাশুশ্ষা। অন্তরক্গদের মধ্যে প্রায় বার কন 
যুবক ঘর সংসার ভূলে নরেন্ত্রনাথের নেতৃত্বে দঢ নিষ্ঠার সঙ্গে ঠাকুরের সেবাধত্তে 

মন প্রাণ ঢেলে দেন। তাদের সেই সময়কার মনের ছবিটি ফুটে উঠেছে 

বীর ভক্ত নিরঞ্জনের উক্রিতে। তিনি বলেন, “আগে, (ঠাকুরের প্রতি ) 
তালবাস1 ছিল বটে,_কিন্তু এখন ছেভে থাকতে পারবার জো নাই 1৮১৩ 
গৃহী ভক্তগণও নিক্ষিয় ছিলেন না। ঠাকুরের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্ষার 
ধাবতীয় অর্থব্যয়ের দ্বায়িত্ব তার গ্রহণ করেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 

মেবাকাজে সাহাধ্য করতে থাকেন । পথ্য প্রস্তত কর! ইত্যাদির দায়ি 

নেন শ্রীমাতাঠাকুরানী। তাকে সাহাধ্য করেন লক্ষ্মীদেবী ও অন্যান্য 

সত্রীতক্তগণ । এইভাবে ঠাকুরের ব্যাধির চিকিৎসা ও তার সেবাষত্বের 
ব্যবস্থা হওয়াতে ঠাকুর এ্ররামকষ্ণ কিছুটা স্ব বোধ করেন। চিকিৎসক 
ও তক্তগণের মনে আশার আলে! উজ্জল হয়ে ওঠে । 

শ্ররামরুঞ্জের পূর্ব-ঘোধিত লক্ষণগুলি, ঘেমন ঠাকুরের কলকাতায় 
রাব্রিবাস, যার-তার হাতে আহার করা, অপরকে প্রদত্ত আহারের শেষাংশ- 

গ্রহণ, শুধুমাত্র পায়েস খেয়ে থাকা? ইত্যাদি লীলাবসানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 

করছিল । কিন্তু অপ্রিয় রূঢ় বান্তবকে মন সহজে মানতে চায় না। সমাগত 

_দিনমণির অবসান তুলে মানুষ বিচিত্র বর্ণময়ী দিনমণির অন্তরাগের রূপ 

দেখে মুগ্ধ হয়। তেমনি অবতারপুরুষের অন্ত্যলীলায় চিৎশক্তির এন্বর, 
আনন্দ-প্রভার বিচ্ছুরণ তক্তগণকে মুগ্ধ করে রাখে । 

কালব্যাধিতে ঠাকুরের স্থঠাম দেহের দ্রুত অবক্ষয় চিকিৎসক ও সেবক 
তক্তগণের অনেকের চিস্তার কারণ হয়। কিন্তু আনন্দপুরুষ ঠাকুরের সেদিকে 

বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না। “এই নিদারুণ রোগের যন্ত্রণা তিনি সদা 

১২ কথামৃত ৪1১৪১ 

১৩ কথামূত ৪1৩১।১ 

(১৯০ ) 



হান্তাননে সহ করিতেন। একদিনও বিমর্ষ অথবা চিন্তিত হন নাই । ধখনই 
ষে গিয়াছে, তাহারই সহিত ত্রশ্বরিক বাক্যালাপ করিয়াছেন । লোকে 

ব্যাধির বিভীষিক। দেখাইলে তিনি হাসিয়া! উঠিতেন এবং বলিতেন, “দেহ 

জানে, দুখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক ।৮১৪ জলতারে চঞ্চল মেঘমালার 
ন্যায় করুণার দায়ে ভারগ্রস্ত ঠাকুর প্ররামক্্জ মানুষকে ত্রতাপ, সম্তাপ থেকে 

শান্তি দেবার জন্য সদা ব্যগ্র। তাকে দেখে শ্তঃই মনে হত একমাত্র 

প্হুজনহিতায় বহুজনস্ুখায়”১৫ তার জীবনধারণ । শ্রপ্ররামরুষ্ণ কথামৃতকার 

ঠাকুরের এই সময়কার মনোভাবটি তুলে ধরেছেন । তিনি লিখেছেন, 
“ ঠাকুরের) এতো অস্থখ-কিন্তু এক চিত্ত1-কিসে ভক্তদের মল হয়। 

নিশিদিন কোন-নাকোন তক্তের বিষয় চিন্তা করিতেছেন 1” 

অবতারের স্বরূপ অধিকাংশের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকে । ঠাকুর নিজেই 

বলতেন, “তারে কেউ চিনলি নারে! ও সে পাগলের বেশে (দীনহীন 

কাঙালের বেশে) ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে ।”১৬ কিন্তু কাশীপুর উদ্যানে 

অবতারপুরুষ যে প্রেমের হাট বসানঃ তার রসমাধূর্য আম্বাদন করতে 

কারোরই অস্থবিধ! হয় না। ঠাকুর শ্রীরামকষ্* অকাতরে প্রেমদান করতে 

থাকেন। কুপাম্পর্শে ভক্তদের চৈতন্যবান করতে থাকেন । ১৮৮৫ শ্রীষ্টাৰের 

২৩শে ডিসেম্বরের বিবরণীতে কথামৃতকার লিখেছেন, “আজ সকালে প্রেমের 

ছড়াছড়ি । নিরঞ্জনকে বলছেন, “তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব ।, 
কালীপদদর১৭ বক্ষ ম্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, “চৈতন্য হও আর চিবুক 

ধরিয়া আদর করিতেছেন। আর বলিতেছেন, “ষে আস্তরিক ঈশ্বরকে 

ডেকেছে বা সন্ধা আহ্িক করেছে, তার এখানে আসতেই হবে। আজ 

সকালে দুইটি ভক্ত স্ত্রীলোকের উপরেও কৃপা করিয়াছেন | সমাধিস্থ হইয়া] 

১৪ রামচন্দ্র দত্ত £ প্রীপ্রীরামরুষ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৪ 
১৫ মহাবস্ত অবদানম্, 98051010 0011986) 0০8100018, ৬০1, 1, 

0. 193 

১৬ কথামৃত ৩।১৯।৩ 
১৭ কালীপদ ঘোষ কাগজ-বিক্রেত! জন ডিকিন্ন কোম্পানীতে কাজ 

করতেন। তার বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার ফলে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত 
হন। রামরুষ্জ-পরশমণি তার জীবনকে স্বর্থণ্ডে পরিণত করেছিল । 
তক্তমগ্ডলীর মধ্যে গিরিশচন্দ্র ও কালীপদ নবধুগের জগংই-মাধাই 
বলে পরিচিত ছিলেন । 

(১৯১) 



তাহাদের বক্গ চরণ ছার] স্পর্শ করিয়াছেন। তাহার] অশ্র-বিসর্জন করিতে 

লাগিলেন; একজন কাদিতে কাদিতে বলিলেন, 'আপনার এত দয়] !, প্রেমের 

ছড়াছড়ি । শিখির গোপালকে১৮ কৃপা করিবেন বলিয়৷ বলিতেছেন, 

“গোপালকে ডেকে আন ।” সেদিনই সন্ধ)াবেল। ঠাকুর বলছেন, “লোক- 
শিক্ষা] বন্ধ হচ্ছে-আর বলতে পারি নী । সব রামময় দেখছি ।৮ অমাধি- 

তঙ্গের পর বলেন, “দেখলাম সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে ।** এখনও 

দেখছি নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদ্ানন্দ এই রকম করে রয়েছে 1**” 

উঞ্জিত প্রেমভক্তির উচ্ছাসে চতুদিকে প্লাবন । প্রেমদাতা প্ররামকৃ্ণ 
প্রেমবিতরণের জন্ত ব্যাকুল । প্রেমবিতরণ যেন তার এক বিষম দায়। তিনি 

আপনমনে গাইতেন, 
এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলব কায়। 

যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায়। 

হয়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি, 
বলতে নারি, কইতে নারি, নারী হওয়। একি দায় |১৯ 

তিনি দক্ষিণেশ্বরে কুঠীবাড়ীর উপর থেকে আরতির সময় ব্যাকুলভাবে 
ডাকতেন, “ওরে, কে কোথায় ভক্ত আছিস্ আয়।১ শুদ্ধ ভক্ত নিয়ে আসার 
জন্য জগজ্জননীর কাছে বারংবার প্রার্থনা জানাতেন। একদিন যুবক ভক্ত 

লাটুখতিয়ে দেখেন মীত্র একত্রিশ জন যোগ্য পাত্র জুটেছেন। শুনে প্রেম- 

দাত] শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অনুযোগ করে বলেন, “কৈ, তেমন বেশী কৈ ?”২০ 

প্রেমপাথার ইররামরুষ্জের একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন ভক্ত গিরিশচন্দ্র। 
তিনি বলেন, “একদিন পরমহৎসদেবের নিকট যাইয় দেখি তিনি ঝর্ বৃ 

করিয়া কাদিতেছেন ও বলিতেছেন, নিতাই আমার হেঁটে হেটে ঘরে ঘরে 

প্রেম দিয়েছিলেন, আমি কি না গাড়ী না হলে চলতে পারি না। আর 
একসময়ে বলেছিলেন, আমি সাণগড খেয়েও পরের উপকার করব ।”২১ 

মাচুষকে প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে আসেন, 

১৮ পরবর্তাকালে ইনিই স্বামী অছৈতানন্দ নামে পরিচিত হন। 
১৯ পুঁথি, পৃঃ ৩২১ 

২০ কথামত ২.৪।২ 
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তাছাড়া “অৰতারের ভিতরেই তার প্রেমভক্তি আস্বাদন করা যায়।* 
ভগবৎ-প্রেম-আস্বাদনের স্বরূপ প্রকট করেন ১৮৮৬ প্রীষ্টাবের ১লা জানুয়ারী | 

সেদিন শুক্রবার, ১৮ই পৌষ, কৃষ্ণ একাদশী তিথি । নির্যল আকাশ, 

শীতের সূর্য প্রীতি বিকিরণ করছে, অনেকদিন পর ঠাকুর শ্রীরামক আজ 

বেশ কিছুট। সুস্থ ও প্রফুল্ল বোধ করছিলেন । অবতার-গোমুখ হতে ঘে 

করুণাগঙ্গ। নিয়ত ক্ষরিত হচ্ছিল আজ সকালবেলাতেই তা শতধারায় ঝরতে 
থাকে । ভক্তবংসল শ্ররামক্ক্চের করুণাঘন কপামৃত্তি ভন্ত গণকে কৃপা করার 

জন্য উদ্গ্রীব। 

নববর্ধে অপরূপ রূপে পরমেশ । 

ভবনে বিরাজমান কল্পতরুবেশ 1২২ 

“পূর্ব সপ্তাহে তাহার কোন মেবক হরিশ মুস্তফীর২৩ পরিত্রাণের জন্য 

পরমহংসদেবের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন । সে দিবস তিনি কোন 

উত্তর দেন নাই। ১ল।জান্ুয়ারীর দ্রিন হরিশ পরমহংসদেবের নিকটে গমন 

করিবামাত্র তাহাকে রুতার্থ করেন। হরিশ আনন্দে উন্মত্বের ন্যায় ছুটে 
যাঁন নীচে । অশ্রপূর্লোচনে উপরোক্ত সেবককে বলেন, “তাই রে, আমার 

আনন্দ যে ধরে না! একি ব্যাপার! জীবনে এমন ঘটনা একদিনও দেখি 

নাই ।* সেবকেরও চক্ষে জল আসে । তিনি বলেন, “ভাই, প্রতুর অপূর্ব 

মহিমা? |”২৪ 
শুপু যে হরিশ বিশ্মিত হয় তা নয়, উপস্থিত ভক্তগণ হুরিশের , 

হরিষ দেখে মুগ্ধ হন। “উখলিত কপাসিস্কু প্রভুর এখন।” তিনি কপ! 

দান করতে উন্মুখ । তিনি দেবেন্দ্রনাথ মঙগুমর্দারকে ডেকে পাঠালেন। 

তিনি তখন রামদ্রত্ত প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে বাড়ীর নীচে হলঘরে সদালাপ 

করছিলেন । কিছুক্ষণ পরে দেবেন্দ্র ঠাকুরের ঘর থেকে ফিরে এসে উপস্থিত 

তক্তগণকে জানালেন, “পরমহংসর্দেব আমাকে জিজ্ঞাস করলেন, “রাম ষে 

২২ পুথি, পৃঃ ৬১৩ 
২৩ ইনি দ্বেবেজ্রনাথ মজুমদারের মাতৃল । শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মানুষ 

যারা জ্যান্তে মরা যেমন হরিশ। ইনি জাতিতে তিলি, বৃত্তিতে ব্যায়াম- 

শিক্ষক, বাড়ী কলকাতার গড়পার। আকৃতি লৌহসদৃশ, প্রকৃতি ছিল অতি 

কোমল । 

২৪ শ্রীশ্রীরামক্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৪-৭৫ 

(১৯৩) 
রামকৃষ্ণ --১৩ 



আনায় অবতার বলে, একথা তোমরা স্থির কর দেখি । কেশবকে তাহার 

শিস্তরা অবতার বলিত' |” “একথার অর্থ কেহ বুঝিতে নারিল। কথার 
স্থগৃঢ় মর্ম কখায় রহিল ॥৮ 

আজ বছর ১ল ছুটির দিন। ঠাকুর দুপুরে আহারের পর মামান্ 
বিশ্রাম করে উঠেছেন। একে একে বেশ কয়েকজন তত্ত বাগানবাড়ীতে 
উপস্থিত। মধ্যাহ্নের পর উপস্থিতের সংখ্য৷ ত্রিশ ছাড়িয়ে যায়। ভক্তের! 
দলে দলে তাগ হয়ে নীচে হলঘরে বসেছিলেন, উগ্চান-প্রাঙ্গণে শীতের 

মিঠে রোদ উপভোগ করছিলেন, বা গাছের ছায়ায় বসে ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্জের 

লীলামৃত আলোচন1 করছিলেন । উপস্থিত ব্যক্তিদের কয়েক জনের নাম 

লীলা শ্রসঙ্গকার উল্লেখ করেছেন £ “গিরিশ, অতুল, রাম, নবগোপাল, 
হরমোহন, বৈকু&, কিশোরী (রায়), হারাণ, রামলাল, অক্ষয়, “কথামৃত"- 

লেখক মহেন্দ্রনাথও বোধ হয় উপস্থিত ছিলেন ।” পু'থিকার এ'দের 

অতিরিক্ত উপেন্দ্রনাথ মজুমদার ও রাধুনী ব্রাহ্মণ 'গাঙ্ুলি'র উল্লেখ করেছেন। 
এছ|ঢাঁও স্বামী অভেদানন্দ,২৫ ভাই ভূপতি ও উপেক্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 

এবং স্বামী অদ্ভুতানন্দ২৬, “হরিশ ভাইয়ের” উপস্থিতি উল্লেখ করেছেন। 

এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখধোগ্য যে, ঠাকুরের ভন্তদের মধ্যে ধারা আজীবন 
ত্যাগব্রত অবলম্বন করেছিলেন সে-সকল অস্তরঙ্গ ভক্তদের কেউ সে্দিনকার 
ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে . অংশগ্রহণ করেননি । আবার ত্যাগী বা গৃহী কোনও 
্বীভক্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায় না। তাছাড়াও দেখা যায় 

ধীর! উপস্থিত ছিলেন তর। প্রত্যেকে ঠাকুরের নিকট স্থপরিচিত ; রবাহৃত 

ব1 সগ্ভপরিচিত কাউকে দেখ! যায় না। 
তখন বেলা প্রায় তিনটা । ঠাকুর রামলাঁলকে ডেকে বললেন, “দেখ, 

রামলাল, আজ ভাল আছি বলে মনে হচ্ছে, তা চল্ একটু নীচে বেড়িয়ে 

আদি ।২৭ ঠাকুরের পরনে ছিল একটি লালপেড়ে ধুতি, একটি সবুজ 

২৫. শ্বামী অভেদানন্দ £ আমার জীবনকথা, পৃঃ ৮৪ 
২৬ চন্ত্রশেখর চট্টোপাধ্যায় £ শ্রীশ্রলাটু মহারাজের শ্বৃতিকথা, পৃঃ ২৫২ 

২৭ কমলকুঞ্ঝ মিত্র £ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চ ও অন্তরজপ্রপঙ্গ (রামলালদাদার 

স্বতি থেকে সংগৃহীত ), পৃঃ ৩৫) লাঁটু মহারাজের স্থতিকথাতে 
(পৃঃ ২৫২) পাই, “তিনি রামলালদাদার সঙ্গে উপর থেকে নেমে 

বাগানে বেড়াতে গেলেন 1 

(১৯৪ ) 



রংয়ের পিরান, লালপাড় বপানো| একখানি মোট! চার্দর, সবুজ-রংয়ের কানঢাঁকা! 
টুপি, পায়ে মোজা ও ফুল-লতা। আঁকা! চটিঙ্কৃত1, হাতে একটি ছড়ি । রামলাল 

তাড়াতাড়ি একখানি চাদর গায়ে জড়িয়ে নেন। তিনি এক হাতে গাছ! 
গাড় নিয়ে ঠাকুরকে ধরে উপর থেকে নীচতলায় নিয়ে আসেন ।২৮ ঠাকুর 
নীচের হলঘরটি ভাঁল করে দেখেন। নরেন্দ্র ও অন্যান্য কয়েকজন যুবকতক্ত 
গতরাত্রিতে ঠাকুরের সেবা অথবা সাধনতজনের জন্ত রাত্রিজাগরণে কান্ত 

থাকায় হলঘ্বরের পাশে ছোট ঘরটিতে ঘুমোচ্ছিলেন। ঠাকুর হলঘরের 
পশ্চিমের দরজ। দিয়ে বেরিয়ে ছরকির রাস্তা ধরে দক্ষিণদিকের ফটকের দিকে 

ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হন | ঠাকুরকে হঠা নীচে নামতে দেখে কয়েকজন 
তক্ত ঠাকুরের পিছু নেন | সেবক লাটু এতক্ষণ পর্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন,২৬ 
তক্তদের অনুসরণ করতে দেখে তিনি ক্ষুদ্র পুঙ্করিণীর দক্ষিণপাড় পর্যন্ত 

এসে ফিরে যান। তিনি অপর এক যুবক ভক্ত শরৎচন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে 

ঠাকুরের বসবাসের ঘরখানি ক্ঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করেন ও বিছ্বানাপত্র 

রোদে দেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্জকে বেড়াতে দেখে ভক্তদের আজ বিশেষ আনন্দ । 

কেউ ছুটে এসে তাকে প্রণাম করেন, কেউ বাঁচুপচাপ তাঁকে অনুসরণ 

করেন। গৃহী ভক্তদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র তখন প্রবল অন্রাগ। তিনি 

নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, “মন তখন আনন্দে পরিপ্লুত। যেন নূতন জীবন 
পাইয়াছি। পূর্বের সেব্যক্তি আমি নই-হৃদয়ে বাদান্থবাদ নাই । ঈশ্বর 
সত্য- ঈশ্বর আশ্রয়দাতা এই মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ করিয়াছি, এখন 
ঈশ্বরলাভ আমার অনায়াসসাধ্য । এইভাবে আঙ্ছন্ধ হইয়! দিনষামিনী 
যায়। শয়নে ম্বপনেও এই ভাব,_পরম সাহস--পরমাত্মীয় পাইয়াছি__- 

আমার সংসারে আর কোনও তয় নাই। মহাভয়- মৃত্যুভয়_ তাহাও দূর 
হইয়াছে ।১৮৩, ঠাঁকুরও তার ভৈরবতক্ঞ গিরিশ সম্বন্ধে বলতেন, “গিরিশের 

২৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গঃ পৃঃ ৩৫ 

২৯ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরু ভাব, পূর্বার্ঘ, পৃঃ ১১৯-২০ 

«৭ কুমুদবন্ধু সেন : গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ১৭০ | কলিকাত? বিশ্ববিদ্যালয়ে 

প্রদত্ত গিরিশ বক্তৃতাবলী । 

(১৯৫) 



পাঁচসিকে পাঁচ-আন। বিশ্বাস ।১১ গিরিশ ঠাকুরকে ঈশ্বরের৩১ অবতারজ্ঞানে 

ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন এবং প্রকাশ্টে তার মহত্ব বলে বেড়াতেন। রামদত্, 

অতুল প্রস্তি ভক্তদের সঙ্গে গিরিশ পশ্চিমের একটি আমগাছের তলায়, 
বসে আলাপ করছিলেন । হঠাৎ তাদের নজরে পড়ে আনন্দযূতি ঞরামরুঞ্চ 

রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে হেটে আসছেন । তার দেখেন, 

৩১ 

২৩ 

আজি মনোহর বেশ প্রভুর আমার । 

বারেক দেখিলে কতৃ নহে ভূলিবার ॥ 

রী শী সঃ 

শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খোল] বদনমণ্ডল । 

কাস্তিকূপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল ॥ 

দারুণ বিয়াধি-ভোগে শীর্ণ কলেবর। 

কিন্ত বয়ানেতে কান্তি বহে নিরস্তর ॥ 

মনে হয় অঙ্গবাস সব দিয় খুলি । 

নয়ন ভরিয়। দেখি রূপের পুতুলি ॥৩২ 

রামকষ্চ মিশনের চতুর্দশ অধিবেশনে গিরিশচন্দ্র ভাষণ দেন” 
“***আমি শাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকে বলে জানি না কিন্ত এই ধারণ? 

ছিল ষে, আমি যেমন আমাকে ভালবাসি, তিনি যদি আমাকে 
সেইরূপ ভালবাসেন তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর । তিনি আমাকে 

আমার মত ভালবামিতেন। আমি কখনও বন্ধু পাই নাই 
কিস্ততিনি আমার পরমবন্ধু, যেহেতু আমার দোষ তিনি গুণে 
পরিণত করিতেন। তিনি আমার অপেক্ষা আমায় বেশ 

ভালবামিতেন |” 

পুথি, পৃঃ ৬১৪ | উপস্থিত রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “সেইদিনকার 

রূপের কথা ম্মরণ হইলে আমরা এখনও আশ্র্ধ হইয়। থাকি। 

তাহার সর্বশরীর বন্ত্রাবৃত এবং মন্তকে সবুজ বনাতের কান-ঢাকা। 
টুপি ছিল, কেবল মুখমগুলের জ্যোতিতে দিও মগ্ুল আলোকিত 

হইয়াছিল । মুখের যে অত শোভা! হইতে পারে, তাহা কাহারও 

জানা ছিল না। (সেইরূপ আর একদিন ইতিপূর্বে নবগোপাল 
ঘোষের বাটাতে মঙ্কীর্তনের সময় দেখা গিয়াছিল) পরমহংসদেবের 
জীবনবৃত্তাস্ত, পৃঃ ১৭৫ | 
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বসতবাটা' ও ফটকের মাঝামাঝি ঠাকুর পৌছলে গিরিশ, রাম প্রভৃতি 

তার নিকট উপস্থিত হন। অকম্মাৎ ঠাকুর গিরিশকে বলেন, “তুমি বে 
সকলকে এত কথ] বলে বেড়াও, তুমি কি দেখেছ, কি বুঝেছ?” গিরিশের 
অগাধ বিশ্বাস। তিনি এই আকস্মিক প্রশ্নে বিচলিত হন না। তিনি 

সসম্রমে রাস্তার উপর ঠাকুর শ্রীরামকষ্জের পদতলে জান্ পেতে উপবিঃ 
হয়ে করজোড়ে গদ্গদ স্বরে বলেন, “ব্যাস বাঙ্গীকি ধার ইয়ত্বা করতে 

পারেননি, আমি তার সম্বন্ধে অধিক কি আর বলতে পারি!” গিরিশের 
উক্তির প্রতি ছত্রে তার অন্তরের সরল বিশ্বাম অভিব্যক্ত হয়। গিরিশের 

এই অপরূপ শ্তব ঠাকুরের দৈবী কল্যাণী শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তোলে ৷ দেখা 

গেল ঠাকুরের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত। তিনি গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হন। 

শরীর ম্পন্দনহীন, নয়ন স্থির! মূখে দিব্য হাসির ঝলক । বাহশৃন্য। আর 
সে মান্য নয় । মুগ্ধ বিশ্ময়ে সবাই দেখেন, ঠাকুরের রূপমাধুর্ধ যেন শতগুণে 

বেডেছে। মহা উল্লাসে গিরিশচন্দ্র 'জয় রামকৃষ? “জয় রামরু্। ধ্বনি দিয়ে 

বারবার ঠাকুরের পদ্রজ গ্রহণ করতে থাকেন। 

অক্ষয় মাষ্টার প্রমূখ কয়েকজন “গাছের উপর...ডালে ভালে বানর বানর" 
খেল] করছিলেন । ঠাকুরকে বাগানে পায়চারি করতে দেখে দৌড়ে তার 

নিকটে উপস্থিত হন। অক্ষয় মাষ্টারের হাতে ছিল ছুটি জহরষাপা। ফুল । 

সমাধিস্থ ঠাকুরকে দেখে ভাবের আবেগে 

“পর্দপ্রান্তে গিয়া মুই এমন সময়ে 

তোলা ছুটি চাপ] ফুল দিহ্থ ছুটি পায়ে ।+, 

কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাকুরের অর্ধবাহদশা দেখা গেল। তিনি সহাশ্তবদনে 

উপস্থিত সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন । ভক্তগণের প্রতি প্রেম ও প্রসন্নতায় 
আত্মহারা হয়ে-_ 

“তক্তগণে আশীর্বাদ করিলেন রায় ॥ 

তুলিয়। দক্ষিণ হস্ত বলিলেন তিনি । 
চৈততন্ত হউক আর কি বলিৰ আমি ॥” 

প্রেমবিহ্বল ঠাকুর এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। 
এদিকে দিব্যশক্তিপৃত আশীর্বাণী ভন্দের অন্তরে আলোড়ন তোলে, ভাবের 
উচ্ছ্ভাসে তার! যেন স্থান কাঁল ভূলে ঘায়। ভাবের উচ্ছাসে কেউ জয়ধ্বনি 
দেয়, কেউ গাছ থেকে ফুল তুলে ঠাকুরের শ্রীচরণে অঞ্চলি দেয়, কেউ বা! 

(১৯৭ ) 



পুষ্পবৃষ্টির মত ফুল উপরের দিকে ছুড়ে দেয়, ঠাকুরের পদধূলি নেবার জন্য 
ছড়োছুড়ি পড়ে ঘায়। ঠাকুর আরোগ্যলাত না করা পর্যস্ত তারা ঠাকুরের, 
দিব্যদেহ স্পর্শ করবে না যাদের এই সঙ্কল্প ভূলে যান। তাদের বোধ হয় ষে, 
তাদের দুঃখে দরদী কোন দেবত। তাদের কল্যাণের জন্য আশ্রয়দানের জন্য 

সন্সেহে আহ্বান করছেন। প্রথম ব্যক্তি ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করে 
দাড়াতেই ঠাকুর ভাবাবস্থায় তার বক্ষ স্পর্শ করে নীচ থেকে উপরের দ্রিকে 
হাত চালনা করে বলেন, “চতন্য হোক্”।॥ দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রণাম করলে 

তাকেও অনুরূপ রূপা করেন, তৃতীয় ব্যক্তিকে, চতুর্থ ব্যক্তিকে, 
একে একে সমাগত সব ব্যক্তিকে তিনি এরূপ দিব্যম্পর্শ দান 
করলেন।৩৩ “আর সে অদ্ভুত স্পর্শে প্রত্যেকের ভিতর অপূর্ব তাবান্তর 
উপস্থিত হইয়া কেহ হাসিতে, কেহ কাদিতে, কেহ বাধ্যান করিতে, আবার 

কেহ বা নিজে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অহেতুক দয়ানিধি ঠাকুরের কপাপাভ 
করিয়া ধন্য হইবার জন্ত অপর সকলকে চিৎকার করিয়া ভাঁকিতে 

লাগিলেন ।৮৩৪ সবাই আনন্দে মেতে উঠেছে। সেই সময় হারাণচন্ত 

৩৩ ম্বামী সারদানন্দ 'লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ” পঃ ৩১৫, 

লিখেছেন, “কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণায় ও প্রসন্নতায় 

আত্মহারা হইয়া দিব্যশক্তিপৃত স্পর্শে তাহাকে কতার্থ করিতে 

আমর] ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রায় নিত্যই দেখিয়াছিলাম, 
অদ্য অদ্ধবাহদশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে এ ভাবে স্পর্শ 

করিতে লাগিলেন ।" 

৩৪ লীলাপ্রসঙ্গ, 'গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পঃ ১২২। 

এই ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আরেকটি "চিত্র পাই ভগিনী 
নিবেদিতার লেখা থেকে । তিনি লিখেছেন, 
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দাস৩৫ ঠাকুরের পদধূলি পরমভক্তিভরে গ্রহণ করেন। ঠাকুরকে প্রণাম 
কর]। মাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে তাহার মন্তকে পাদপন্ন স্থাপন করেন। ধন্ত 
হারাণচন্্র! দেখে মনে হয়, পুরাকালে যেমন নারায়ণ গয়শিরে পদার্পণ 
করে পিতৃপুরুষদের মুক্তিক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিলেন, সেরকম আজ ভগবান 

শ্রীরামকুষ্চ গদাধররূপে ভক্তকে রূপাদান করে কাশপুরকে মহাতীর্ঘে পরিণত 
করলেন । কিছু সময়ের মধ্যে ঠাকুরের ভাবের উপশম হয় । এভাবে তিনি 
উপস্থিত ব্যক্তিদের মাতিয়ে নাচিয়ে কদিয়ে হাসিয়ে নিজে হাসতে হাসতে 

ভবনের দিকে অগ্রসর হন। তার রুপাদৃষ্টি পড়ে অক্ষয় মাষ্টারের উপর। 

অক্ষয় মাষ্টার লিখেছেন, 
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হারাণচন্ত্র বেলেঘাটায় বাস করতেন । তিনি কলকাতায় ফিনলে 

মিওর কোম্পানীর অফিসে কাজ করতেন। স্বামী সারদানন্দ 

এই ভাগ্যবান ব্যক্তিটির প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কপাদান সম্বন্ধে 

লিখেছেন, “এব্ূপে কপা করিতে আমরা তাহাকে অক্লই 
দেখিয়াছি ।” হারাণচন্ত্র প্রতিবংসর এই দিনে মহারুপার 

স্মরণোখ্পব করতেন। 

(১৯৯) 



পরে গ্রতৃ ফিরিলেন ভবনের পখে। 

দাড়ায়ে আছিন্থ মুই অনেক তফাতে |'৬ 

দুরে থেকে সম্ভাষিয়া কি গে! বলি মোরে। 
পরশিয়। হস্ত দিয়া বক্ষের উপরে ॥ 

কানে কিবা বলিলেন আছয়ে শ্মরণে । 

মহামন্ত্বাক্য তাই রাখিনু গোপনে | 

কি দেখিনু কি শুনিন্ুু নহে কহিবার। 

মনোরথ পূর্ণ আজি হইল আমার ॥৩৭ 

অক্ষয় মাষ্টার এই অপ্রত্যাশিত ও ছুলভ স্পর্শের আবেগ ঘেন সহ করিতে 
পারেন না। ক্চকায় কদাকার অক্ষয় সেনের (যাঁকে শ্বামী বিবেকানন্দ 

আদর করে ডাকতেন শাঁকচুন্নী ) দেহ বেঁকে চুরে অদ্ভুত আকার ধারণ করে । 
'আনন্দাশ্র বিসর্জন করতে থাকেন তিনি, শ্রীরামরঞ্জের দিবাম্পর্শে রতরুতার্থ 

বোধ করেন ।৩৮ 

৩৬ “কথামূতে” (৩।১৩।৪) জান] যায়, দেবেন মজুমদারের বাডীতে 

৩৭ 

অক্ষয় মাষ্টার ও উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের পদসেবার সৌভাগ্য 
লাত করেছিলেন, কিন্তু ভক্তগোরঠীতে প্রচলিত ছিল যে ঠাকুর তার 
শ্রীঙ্গ অক্ষয় মাষ্টারকে স্পর্শের অর্কার দিতেন না। তার জন্ত 
অক্ষর মাষ্টারের খেদের শেষ ছিল না, তিনি তার "্রীপ্রীরামকঞ্ধ- 

মহিমা?” । পৃঃ ৩৩-৩৪ ) পুভ্তকে লিখেছেন, "আমার সঙ্গে ঠাকুর থে 
রকম ব্যবহার করতেন, এমন ঘি অন্য কোন লোকের সঙ্গে হতো, 
তা হ'লে সেপ্রাণ গেলেও আর তার কাছে েত না।'' আমার 

বাপকে আমি যেমন ভয় করতাম, ঠাকুরকেও তেমনি ভয় 
করতাম ।” আলোচ্য দিনে ভক্তরা ঘখন ঠাকুরের পদপূলি নিতে 
ব্যস্ত, অক্ষয় মাষ্টার সে-সময়ে ভয়ে সরে দাড়িয়েছিলেন । 
পুথি, পৃঃ ৬১৫ 
অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন, “রামরুঞ্চদেব এখন আমাকে যা 
দেখিয়েছেন, যা বুঝিয়েছেন, তাতে বেশ দেখতে পেয়েছি এবং 
বুঝতে পেরেছি ঘে, তিনিই মেই ভগবান, তগবানের অবতার, 
'ছুনিয়ার মালিক, সর্বশক্তিমান সেই রাম, সেই কৃষ্ণ, সেই কালী, 
সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ__মনবুদ্ধির অতীত আবার মনবৃদ্ধির 
গোঁচর |” (প্রীপ্রীরামকষ্ধমহিমা, পৃঃ ১৮) 

(২০১) 



ইতিমধ্যে কপাধন্ত রামচন্ত্রদত্ত নবগোপাল ঘোষকে গিয়ে বলেন, 
“মশায়, আপনি কি করছেন-ঠাকুর ধে আজ কর্তরু হয়েছেন । ধান, 

যান, শীদ্র যান। যদি কিছু চাইবার থাকে তো! এই বেলা চেয়ে নিন |”, 
নবগোপাল দ্রুত ঠাকুরের কাছে গিয়ে ভৃিষ্ঠ প্রণাম করে বলেন, “প্রন, 
আমার কি হবে?” ঠাকুর একটু নীরব থেকে বলেন, “একটু ধ্যান জপ 
করতে পারবে?” নবগোপাল উত্তর দেন, «আমি ছা-পোষা গেরস্ত 

লোক; সংসারের অনেকের প্রতিপালনের জন্য আমার নানা কাজে ব্যস্ত 

থাকতে হয়, আমার সে অবসর কোথায়?” ঠাকুর একটু চুপ করে আবার 
বলেন, “ত1 একটু একটু জপ করতে পারবে না?” উত্তর--“তারই বা 

অবসর কোথায় £” “আচ্ছা, আমার নাম একটু একটু করতে পারবে 

তো?” উত্তর_“তা খুব পারব |” ঠীকুর প্রসন্ন হয়ে বলেন, “তা। হলেই 

হবে--তোমাকে আর কিছু করতে হবে নী” তারপর উপস্থিত হন 

উপেক্দ্রনাথ মজুমদ্রার | ““উপেন্দ্র মজ্মদারে করি পরশন | লোহার তাহার 

তন্গ করিল কাঞ্চন ।” তারপর কপালাভ করেন রামলাল চট্রোপাধ্যায়। 

তিনি তার স্বৃতিকথায় বলেছেন, “আমি ভাই ঠাকুরের পিছনে দাড়িয়ে ভাবছি 

ঘে, সকলের ত একরকম হ'ল, আমার কিগাড়ু গামছ] বয় সার হ'ল? 
একথা যেমন মনে হওয়া তিনি অমনি পিছন ফিরে বললেন, “কিরে রামলাল, 

এত ভাবছিস কেন? আয় আয়।' এই বলে আমায় সামনে দাড় 

করালেন, গায়ের চাদর খুলে দিলেন। বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন আর 
বললেন--“দেখ দ্রিকিনি এইবার” |” রামলাল বলেন, “আহা, সে যে কি 

রূপ, কি আলো জ্যোতি! সে আরকি বলব।”৩৯ তিনি স্বামী 

সারদানন্দকে আরও বলেন, “ইতিপূর্বে ইষ্টমৃতির ধ্যান করিতে বসিয়। 
তাহার শ্রাঅঙ্গের কতকটা মাত্র মানস নয়নে দেখিতে পাইতাম, যখন 

পাদপন্ন দেখিতেছি তখন মুখখানি দেখিতে পাইতাম না, আবার মুখ হইতে 

কটিদেশ পর্যস্তই হয়ত দেখিতে পাইতাম, শ্রীচরণ দেখিতে পাইতাম না, 

এরূপে যাহ দেখিতাম তাহাকে সজীব বলিয়াও মনে হইত ন1) অগ্য ঠাকুর 

স্পর্শ করিবাণাত্র সর্বাঙ্গস্থন্দর ইষ্টমৃন্তি হৃদয়পন্ে সহসা আবিভূ্ত হইয়া 
এককালে নড়িয়া চড়িয়! ঝলমল করিয়া উঠিল।”৪০ তারপর কপালাভ 

৩৯ শ্রারামক্চ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ (প্রথম সংস্করণ )+ পৃঃ ৩৫ 
৪ লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৯৬-৯৭ 

(২০১) 



করেন গিরিশচন্দ্রে ভাই অতুলককষ্ণ ও কিশোরী রায়।৪১ ইতিমধ্যে ভাই 
ভূপতি ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে সমাধি প্রার্থনা] করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাকে কপা করে আশীর্বাদ করেন, “তোর সমাধি হবে ।৯৪২ তারপর 
উপস্থিত হন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । দারিক্যের কশাঘাতে জর্জরিত 
উপেন্দ্রনাথ নীরবে প্রার্থনা জানান অর্থসাচ্ছল্যের জন্য । ঠাকুর তাকে 
রূপা করে বলেন, “তোর অর্থ হবে ।১৪৩ 

ঠাকুরের দিব্যশক্তিম্পর্শে কয়েকজন রুতরুতার্থ হবার পর বৈকুনাথ 
সান্যঃল ঠাকুরকে প্রণাম করে প্রার্থনা জানান, “মশায়, আমায় কপ। 
করুন|” ইতিপূর্বে বৈকুষ্ঠ ইঞ্টদর্শনলাভের জন্য ঠাকুরের কাছে কয়েকবার 
প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। প্রত্যেকবার ঠাকুর তাকে আশ্বস্ত করে 
বলেছিলেন, '“রোস্ না, আমার অস্থখটণ ভাল হোক। তারপর তোর সব 
করে দ্রিব।” এখন ঠাকুর প্রসন্নভাবে তাকে বলেন, “তোর তে? সব হয়ে 

গেছে ।” বৈকুণ প্রার্থনা জানান, 'আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয় 

হয়ে গেছে, কিন্ত আমি যাতে অল্পবিস্তর বুঝতে পারি তা করে দিন।” 
“আচ্ছা” বলে ঠাকুর ক্ষণেকের জন্য বৈকুষ্ঠের হদয় স্পর্শ করেন ও বলেন, 

৪১. রুঞ্চনগরের লোক, বৈকুঠনাথ সান্ালের বন্ধু। দীর্ঘ শ্বশ্র রাখাতে 
নরেন্ত্রনাথ তাকে ডাকতেন আবদুল! বৈকুষ্ঠনাথ সান্ন্যাল 
লিখেছেন, “একে একে রামলালদাদী. অতুলচন্দ্র, কিশোর, অক্ষয় - 

মাষ্টার প্রভৃতি অনেকের হৃদে 'জাগ জাগ” বলিয়? হস্তপ্রদান করিলে 
'"*তাহাদের চিন তদ্রপ হইয়া সর্বদেবময় তন্থু প্রভৃতে স্থ স্ব ইষ্টরূপ 

দেখিয়! আনন্দে বিভোর হইয়াছিল | লীলামৃত, পৃঃ ১৯৯ 

৪১ শ্থামী অভেদানন্দ £ আমার জীবনকথা], পুঃ ৮৩ 

৪৩ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা লিখেছেন স্বামী 

অথগ্ডানন্দ। «সে ( উপেন্দ্রনাথ ) যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে 

দর্শন করিতে আসিত, তখন একদিন ঘরভর। ভভ্বদ্দের মধ্যে 

ঠাকুর অঙ্গুলি-নির্দেশে উপেনকে দেখাইয়া! বলিয়াছিলেন, “এ 
ছেলেটি আমার কাছে কিছু অর্থ কামন1 করে আসে যায়।” 
( শ্থৃতিকথা, পৃঃ ১৮২ ) শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ পূর্ণ হয়েছিল । তিনি 

উত্ভরকালে বন্থমতী সাহিত্য মন্দিরের অষ্টা ও মালিকরপে প্রভূত 
ধনসম্পদ্রের অধিকারী হন ও তার সম্পদের সদ্যবহার করেন । 

(২০২ ) 



“মা, জাগজাগ |” “অমনই সে তাহার অস্তর-বাহিরে, পুতলিৰং তক্ত- 
মগ্ডলীমধ্যে, উদ্যানের পাদপপত্রে ও গগনে সর্বময় শ্ররামকষ্ধরূ্প 
দেখিয়া এক অনির্বচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়। পাগুরোগে আখিতে 
যেমন সকল পদার্থই হরিপ্রাভ দেখায়, তাহার ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল । 

ক্ষণিক আবেগে এক আধ ঘণ্টা বা একদিন নহে, ক্রমান্বয়ে দিবসত্রয় 

এইরূপ দর্শনে সে যেন উন্মাদের মত হইয়াছিল ।”৪8৪ বৈকু্ প্রবল 

আনন্দে অধীর হয়ে উঠেন। সে সময়ে শরৎ লা প্রভৃতিকে ছাদে 

দেখতে পেয়ে তিনি “কে কোথায় আছিস্ এই বেল] চলে আয়” বলে 
চীৎকার করে ডাকতে থাকেন। ঠাকুর তাকে নিরস্ত হতে ইঙ্গিত করেন। 

ইতিপূর্বে আনন্দে উন্মন্ত গিরিশ ও রাম চীৎকার করে ভক্তদের আহ্বান 
জানাচ্ছিলেন। কে কোথায় বাদ পড়ে গেল, সেই খোজে গিরিশ রান্নাঘরে 

যান, দেখেন পাচক ব্রান্ধণ গাঙ্গুলি রুটি বেলতে বসেছে । গিরিশ তাঁকে 

টেনে নিয়ে ঠাকুরের সামনে উপস্থিত করলেন, দয়াময় ঠাকুর তার প্রতি 

কুপা করেন ।৪৫ 

** কয়েকজনের পরিত্রাণ হইলে, হরমোহন মিত্রকে৪৬ সম্মুথে আনয়ন 

কর] হইল | তিনি হরমোহনকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “তোমার আজ থাক্ । 

( ইতিপূর্বে হরমোহনের নিমিত্ত আর একবার পরমহংসদেবের নিকট রুপা 
প্রার্থন কর! হইয়াছিল ; কিন্তু সেবারেও “এখন থাক, বলিয়াছিলেন |” )৪৭ 

মহানন্দের দিনে কপালাভে বঞ্চিত হয়ে তিনি বিমর্ষ হন। পরে শ্ররামরুষ 

একদিন তাকে ও আজকের দিনে কৃপা-বঞ্চিত পর এক ব্যক্তিকে 

স্পর্শ করে রূপা করেছিলেন । উন্তরকালে হরমোহন জনৈক ভত্তকে বলে- 

ছিলেন যে, ঠাকুরের দিব্যস্পর্শের ফলে তার অনেক অনুভূতি লাভ হয়েছিল, 

তিনি ভ্রযুগল-মধ্যে অনেক দেবদেবীর দর্শনলাভ করেছিলেন । 

৪৪ শ্রবৈকুগ্ঠনাথ সান্গ্যাল : শ্রীশ্ররামরুফ-লীলামৃত, পৃঃ ১৯৯ 

৪৫ পুঁথি, ৬১৫ 

৪৬ হরমোহন সিমলাপজীতে টার মাতুল রামগোপাল বস্থর নিকট 

মানুষ হন। তিনি নরেন্দ্রনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন । শ্রী তাকে, 

শ্ররামকের সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে নির্দেশ করেছেন । 

৪৭ প্রক্ীরামরুঞ্চ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৬ 

(২০৩ ) 



তক্তদের উল্লান ও আনন্দোচ্ছাস দেখে মনে হল, 'বসেছে ক্ষ্যাপার হাট- 
বাজার,, ক্ষ্যাপার হাটে বিনে-মান্থলে প্রেম বিকায় রামকৃষ্ণ রায় । “চীৎকার 
ও জয়রবে ত্যাগী ভক্তের! কেহ ব] নিত! ত্যাগ করিয়া, কেহ বা হাতের কাজ 

ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া! দেখেন, উগ্ভানপথমধ্যে সকলে ঠাকুরকে দ্িরিয়া 

এন্নপ পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন এবং দেখিয়াই বুঝিলেন, দৃক্ষিণেশ্বরে 
বিশেষবিশেষ ব্যক্কির প্রণ্ত কপায় ঠাকুরের দিব্যভাবাবেশে ষে অদৃষ্পূর্ব লীলার 
অভিনয় হইত তাহারই অগ্ এখানে সকলের প্রতি কপায় সকলকে লইয়া 
প্রকাশ !”৪৮ ত্যাগী যুবক ভক্তের1 ঘটনাস্থলে এসে পৌছতেই৪৯ ঠাকুরের 

দিব্য ভাবাবেশ অন্তহিত হল, সাধারণ সহজ ভাব উপস্থিত হল। ভক্তগণ 

তখনও বিস্মিত স্তব্ধ বিযূঢ়। যা ঘটে গেল তখনও তাব অনুবৃত্তি প্রত্যেকের 

নিজ নিজ অভিজ্ঞতায় জীঙ্জল্যমান । উপস্থিত ব্যক্কিদের এই অবস্থায় ফেলে 

রাশি রাশি রূপ। ঢালি প্রভু ভগবান । 
উপরে দ্বিতনভাগে করিল] পয়ান ॥ 

নিজের ঘরে ফিরে ঠাকুর সেবক রামলালকে বলেন, “শালাদের (সকল 

ভক্তদের ) পাপ নিয়ে আমার অঙ্গ জলে যাচ্ছে । গঙ্গাজল নিয়ে আয় গায়ে 

মাথি।” রামলাল 'ত্রহ্ষবারি গঙ্গাজল আনলে ঠাকুর তা গ্রহণ করে সর্বাঙ্গে 

ছড়িয়ে দেন, তখন দেহের জালার নিবারণ হয়। যুবক নিরঞ্জন সিপড়ির 

দরজায় পাহ'রায় বসেন, তজজদের ঠাকুরের ঘরে প্রাবেশ নিষিদ্ধ হয়। 

৪৮ লীলা প্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পঃ ১২২ 

৪৯ যুবক ভক্তদের মধ্যে লাটু ও শরৎ ঠাকুরের ঘর গোঁছগাছ করছিলেন । 

লাটু ভক্তদের চীৎকার শুনেও নীচে নায়েননি | পরবতীকালে 

জনক ভক্ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি সেদিন উপর থেকে 

নেমে এলেন না কেন? শুনেছি সেদিন তিনি কল্পতর হয়ে- 

ছিলেন_ঘে যা চাইছিলে। তাঁকে তাই আশীর্বাদ করেছিলেন ।, 

লাটু মহারাজ উত্তর দেন, “তিনি তো আশীর্বাদ দিয়ে আমাদের 

তরপুর করে দিয়েছেন। আবার কি চাইবো তাঁর কাছে?” 
(শ্রপ্রলাট মহারাজের স্মৃতিকথা, "পু: ২৫২) শরৎচন্দ্র ঘটনা- 

স্থলে উপস্থিত হয়ে কিছু প্রার্থনা না জানাবার কারণ পরবর্তীকালে 

বলেছিলেন, “পাবার ইচ্ছা তো। মনে আসেনি, তা ছাড়া তিনি যে 

আমাদেরই ছিলেন ।” ( ভক্তমালিকা, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩১১) 

(২০৪ 0) 



রামকুঞ্ণ-লীলার জটিলা-কুটিল। প্রতাপচন্দ্র হাজরা কিছুদিনের জক্- 

কাশপুর উদ্যানবাঁড়ীতে বাম করছিলেন। ঠাকুর যখন তার বরাভয্ব- 
কল্যাণযূতি প্রকট করেন সে সময়ে তিনি ছূর্তাগ্যক্রমে অনুপস্থিত ছিলেন। 

রূপাবিতরণের হাটবাজার থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঠাকুর নিজের ঘরে বিশ্রাম 
করছিলেন । সে সময় হাঙ্গর উগ্ভানবাড়ীতে ফিরে এসে আনন্দমমেলার 
বিস্তারিত খবর শুনেন। অনুপস্থিত হওয়ায় তার খুব মনস্তাপ হয় । নরেন্দ্র 

সঙ্গে তার বিশেষ মিতালি ; নরেন্ত্র হাজরাঁকে সঙ্গে করে ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত 

হন এবং তাকে রূপ করার জন্য ঠাকুরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন । 

* উত্তরে কহিল রায় এবে নাছি হবে| সময়সাপেক্ষ কাজে শেষেতে পাইবে 1” 

স্ধ্যার পূর্বে তক্ত চুনীলাল বন উপস্থিত হন। চুনীবাবু ঠাকুরের কপা- 
বিতরণের অপূর্ব কাহিনী শুনে মুগ্ধহন। নরেন্দ্রনাথ চুনীলালকে আড়।লে 
ডেকে চুপি চুপি বলেন যে, হয়ত ঠাকুরের শরীর আর বেশীদিন থাকবে না। 
চুনীলালের প্রার্থনীয় কিছু থাকলে যেন এখনই নিবেদন করেন। দরজায় 
পাহারাদার নিরপ্নকে অতিক্রম করা অসম্ভব জেনে চুনীলাল স্থযোগের 
অপেক্ষা করেন। এক সময়ে নিরঞ্জন কোন কাজে সরে যেতেই নরেন্ত্র ইঙ্গিত 

করেন, চুনীলাল ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করে ঠাকুরকে প্রণাম করেন। 
অযাচিত-কৃপাসিন্ধু ঠাকুর সপ্রেমে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কি চাও?” 
চুনীলাল মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। ঠাকুর তখন নিজের দেহ 

দেখিয়ে বলেন, “এটাতে তন্তি-বিশ্বান রেখো, তোমারও হবে ।” তিনি 

ঘরের বাইরে এসে নরেন্ত্রনাথকে সব জানালে নরেন্র সোৎসাহে বলেন, 

“তবে আর আপনার ভয় কি ?”৫০ 

আনন্দের হাট থেকে আনন্দ-সওদ1 হৃদয়ঝুলিতে পুরে গৃহী তক্তগণ 

ফিরে যান । তখনও কেউ ভাবের আবেগে অধীর, কেউ আনন্দের আতিশষ্যে 
বেসামাল, কেউ বা ঠাকুরের ককপা-অনুধ্যানে বিভোর । এইভাবে 

ভগবান শ্ররামকষ্জের সেদিনকার কৃপাপ্রকটলীলার পরিসমাপ্তি হয়। 

কিন্ত তার কপাবিচ্ছুরণ অব্যাহত থাকে । কপাবর্ষণে কখনও ক্ষীণ ধারা, 

কখনও বা প্রবল বেগ। পরের দিন ঘটনায় দেখা যায়, নরেন্ত্রনাথ ধ্যানে 

বসে কুগুলিনীর জাগরণ অনুভব করেছেন। ঠিক দুদিন পরেই ঠাকুর তাকে 

৫» স্বামী গভভীরানন্দ £ প্রীরামকষ্*ভক্তমালিকা, দ্বিতীয় ভাগ, 
পৃ ৪৯১ 

(২০৫) 



সমাধি থেকেও উচু অবস্থাগ্রাপ্তির ভরস৷ দিচ্ছেন। কৃপার মলয়-পবন 

অব্যাহত ধারায় বইতে থাকে। 
অধ্যাত্বজগতের পরশমণি ঠাকুর শ্রীরামকষ্খ কৃপা করে ধাদের স্পর্শ 

করেছেন বা মনের কোণে ঠাই দিয়েছেন, উত্তরকালে তাদের প্রত্যেকে 
রূপাস্তরিত হয়েছেন খাটি সোনায় । রুপাবলে তাদের ধর্মজীবন প্রদীপ্ত 

হয়েছে, অধ্যাত্মশঞ্জির বিকাশে জীবনপথ প্রন্ফুটিত হয়ে নিজের ও বিশ্বজনের 
হিতসাধন করেছে । এই রুপা কি বস্ত? কপার স্বরূপ বুঝতে সমর্থ 
একমাত্র কৃপাধস্য ব্যক্তি । ক্ুপাধন্য ব্যক্রিই রূপাসাঁগরে ডুব দিয়ে মণি- 
মাণিক্য সংগ্রহ করতে সক্ষম | 

সেদিনকার কপাবিতরণ-উতৎসবে অন্যতম কুতার্থ ব্যক্তি কপা সম্বন্ধে 

লিখেছেন, 

কৃপায় আনন্দ কি বা হৃদয়ে না ধরে ॥ 
কপ] নহে কাড়ি পাতি নহে রাজ্যাধন ! 
কিংবা নহে মনোহর কামিনী কাঞ্চন | 
হুস্বাহু ভোজন নয় নয় গাজা সরা । 

নহে মাদকীয় কিছু ক্ষণানন্বধারা॥ 
তথাপি কপার মধ্যে হেন বস্ত আছে। 
তুলনায় যাবতীয় রাজ্যধন মিছে! 
কপায় আনন্দরাশি বহে শতধার। 
ধন্য মে আধার যাহে কপার সঞ্চার ॥৫১ 

আলোচ্য দিনটিতে তগবান শ্রীরামকষখ অকাতরে কপাবিতরণ করে- 

ছিলেন, যেন কল্পতরুর রূপ ধরেছিলেন ! সেদিন তিনি তার নিজের রুপা- 

স্বরূপ উদঘ।টন করেছিলেন, তার অবতারত্ের প্রমাণ দিয়েছিলেন ৷ সেদিন 
তিনি প্রেমতাগড ভেঙ্গে দিয়ে প্রেমের হাট গুটিয়ে ফেলার স্চন। করেছিলেন, 

তার প্রকটলীল। সাঙ্গ করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি 

'শরণাগত ভক্তদের অভয়াশ্রয় দিয়েছিলেন, তাদের হৃদয়ে বল ভরসা উত্সাহ 

উদ্দীপ্ত করেছিলেন। সর্বোপরি কূপাময় অবতারপুরুষই একমাত্র সর্বসৃতের 
সথহাদরূপে মানুষের কল্যাণের জন্য দেহধারণ করে থাকেন--তার সুস্পষ্ট 

প্রমাণ দিয়েছিলেন। সেই কারণেই ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্ধের ১ল। জানুয়ারী 

'ধহ্মর ইতিহাসে বিশেষ ম্মরণীয় | 
৫১ পুথি, পৃঃ ৬১৪ 

(২০৬) 



নব্রেত্দরক্ে লোকশিক্ষান্প চাপল্লাস দান 

জগন্মাতার দিব্যদর্শন ও নিত্াসঙ্গলাত দিয়ে প্রীরামরুষ্জের সাবনক্জীবনের 

আদিব্যাপ্চি, জগন্মাতার প্রেরণাতেই তার সাধনতভূমিতে বারো বছরের স্থিতি 
ও অধ্যাত্ম-উপলব্ধির শিখর হতে শিখরাস্তরে বিচিত্র উত্ক্রমণ এবং জগন্সাতাঁর 

আদেশেই দিব্যভাবারট শ্বীরামকষ্েের ধর্মসংস্বাপনের বিবিধ ও নিচিত্র উদ্যোগ । 

প্ররামকুঞ্জ নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন, “এর (নিজের) ভিতর তিনি নিজে 

রয়েছেন_-ষেন নিজে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করেছেন ।” 

মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে শ্রীরামরু্ তার সাধনযজ্জের সমাপ্তি ঘটিয়ে 

ছিলেন ষোড়শীপৃজার অনুষ্ঠানের মাধ্যযে | এই অনুষ্ঠানে দিব্যভাবাক্ষ 
প্রীরামকঞ্জ-সহধন্সিনী সারদাদেকবীর মধো জগন্মাতার কল্যাণময়ী শন্তিকে 

্রবৃন্ধ করেছিলেন, ধর্মশক্ি-সঞ্চালনে সক্ষম একটি প্রবল শক্তিস্তন্ত গড়ে 

তুলেছিলেন । সারদামণিকে তিনি বলেছিলেন, “আমি কি করেছি! 

তোমাকে এর চাইতে অনেক বেশী করতে হবে ।” 

১২৮* সাল হতে বারে। বছরের বেশী কাল সর্বধর্মস্বরূপ শ্ররামরু্জের নৃতন 

করে ধর্মসংস্থাপনের একনিষ্ঠ প্রয়াস । এই কালের তার সকলপ্রকার আয়াস 

প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দুতে ষে লোকসংগ্রহ তার প্রয়োজন সম্পর্ক গস্করাচার্য লেখেন, 

'স্বপ্রয়োজনাভাবেহপি ভৃতানৃজিত্বক্ষয়া |” লোকসংগ্রহ ছিল তার একটা 

মহৎ দী়ন্বরূপ, তিনি আপনভাবে গাইতেন, “এসে পড়েছি ষে দায়, সে দায় 

বলব কায়। যার দায় মে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায়?” এই 

দায় ঈশ্বরাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের করুণার লক্ষণমাত্র। তারই কৃপাধন্য স্বামী 

শিবানন্দজী লিখেছিলেন, “ঠাকুরের কপার কাছে গণ্ডি-ফণ্ডি, বেড়া-টেড়া 

সব ভেঙ্গে যাঁয়। তার কপাবারির বেগ অতিপ্রবল-_নীচের ধারাও উপরে 

ঠেলে গঠে | এখন যে [0111178 55560) চলেছে, তা স্বাভাবিক নিয়মকে 

অতিক্রম করেছে ।”১ এই কৃপাঁবারির বেগেই শ্রীরামকৃঞ্চ রাজধানী কলকাতায় 

বিভিন্ন ধর্মের ও সাংস্কৃতিক নেতাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন, কাজ করে- 

ছিলেন। তখন গোঠীহিসাবে ব্রাক্ষপমাজের বিপুল প্রতাপ । ব্রাহ্মনেতাদের 

১. শ্রইমহাপুরষজীর পত্রাবলী+ উদ্বোধন, পৃঃ ১১২ 

(২০৭ ) 



অনেকেই শ্রীরামরুষ্-সান্নিধ্যে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হলেও, তারা সেই 

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির প্রকৃত তাৎপর্য ধারণা করতে পারেন নি, 

ল্যাজামুড়ো। বাদ দিয়ে তার ধর্মচিস্তাকে গ্রহণ করেছিলেন। জগদম্বার উপর 

সদানির্ভরশীল শ্রীরামরুঞ্চ বোঝেন যে, তার প্রত্যক্ষবিজ্ঞানের সমার্থ- 

গ্রহণে সমর্থ ব্যটিদের আগমনের জন্য তাকে প্রতীক্ষা করতে হবে । দীর্ঘ- 

প্রতীক্ষা! তার অসহ্ হয়ে উঠেছিল। তার প্রাণের ভিতর এমন করে উঠত, 

এমনভাবে মে চড় দিত যে, তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়তেন। লোকভয় 

বা লজ্জা কাটিয়ে তিনি সন্ধ্যার পর কুঠিবাড়ীর ছাদের উপর থেকে কেদে কেদে 
ডাকতেন, “তোরা সব কে কোথায় আছিস আয় রে।” কৃপাবারির বেগেই 
অবতার পুরুষের এই কাতরতা। এই ভাকে সাড়1 দিয়ে একে একে সবাই 
আসতে থাকেন । জগন্মাতার চিহ্নিত ব্যক্তিদের চিনতে পারেন শ্রীরামকৃ্ণ। 

এদের নিয়ে গড়ে তোলেন একভাবমুখী অস্তরঙ্গদল, আশপাশেই জমায়েত 

হন বহিরঙ্গের অঙ্গগণ । সমাগত ভক্তদের সম্বন্ধে শ্ররামরষ্চ বলতেন, * তক্ত 

এখানে যার। আসে-_ছুই থাক। এক থাক বলছে, আমায় উদ্ধার কর হে 

ঈশ্বর। আর এক থাক, তার। অন্তরঙ্গ, তারা ওকথা বলে না। তাদের 

ছুটি জিনিষ জানলেই হ'ল; প্রথম আমি কে? তারপর তারা কে ?__ আমার 

সঙ্গে সম্বন্ধ কি?”২ এরা অবতারের অন্তরঙ্গ, “কলমির দল, অবতারের 

নিত্যসঙ্গী। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, “ঘোগদৃষ্টিসহায়ে পৃপরিদৃষ্ 
ব্যক্তিগণকে নিজসকাশে আগমন করিতে দেখিয়া অধিকারীভেদে শ্রেণীপূর্বক 

তাহাদিগের ধর্মজীবন গঠন করিয়া দ্রিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । এই সকল 
ব্যজিদ্দিগের মধ্যে কতকগুলিকে ঈশ্বরলাভের জন্য সর্বস্বত্যাগরূপ ব্রতে দীক্ষিত 

করিয়া সংসারে নিজ অভিনব মতপ্রচারের কেন্দ্র স্বাপন করিয়াছিলেন |", 

অপূর্ব প্রেমবন্ধনে নিজভন্ক গণকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে 

এমন অদ্ভুত একপ্রাণত1 আনয়ন করিয়াছিলেন যে, উহার ফলে তাহার! 

পরস্পরের প্রতি অনুর হইয়া ক্রমে এক উদ্দার ধর্মসজ্ঘে স্বভাবতঃ পরিণত 

হইয়াছিল ।”৩ 
“নিজ অভিনব উদ্দারমত-প্রচারের কেন্দ্র ও “উদ্ার-ধর্মসজ্ঘের+ 

পরিচালনের জন্ত শ্ররামকু্চ বেছে নিয়েছিলেন কয়েকজন আধিকারিক 

২। শ্রীশ্ররামরুষ্ষকথামৃত ৪1১৪। 

৩। স্বামী সারদানন্দ £ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, ৫1৬-, 

(২০৮) 



পুরুষকে এবং তাদের নেত। হিসাবে নিয়েছিলেন একজন অসাধারণ যুবককে 1; 

রটিষ্ট বলিষ্ঠ মেধাবী এক ভগবৎপরায়ণ যুবক । কলকাতার সিমলার দতদের 
বাড়ীর ছেলে । শ্রীরামরুঞ্জ প্রথম দর্শনেই চিনতে পারেন জগন্মাতার নির্দিষ্ট 
তার জন্য কুটোবীধা কর্মীকে । তিনি লক্ষ্য তরেন, যুবকের নিজের শরীরের 
দিকে লক্ষ্য নেই, মাথার চুল বা] বেখভৃষার কোন পারিপাট্য নেই । বাইরের 

কোন কিছুতেই যেন তার আট নেই । চোখ দেখে মনে হয়, তার মনের 

অনেকট। ভিতরের দিকে কে যেন সর্ব] টেনে রেখেছে । এ যে বড সব্বগুণের 

আধার! থ্যাদি মিলিয়ে নিয়ে শ্ররামকষ্ মন্তব্য করেন, “বাঃ সব মিলে 

যাচ্ছে, এ ধ্যানসিদ্ব__জন্ম থেকেই ধ্যানসিদ্ধ | তিনি প্রকাশ্যে বলেন, “দেখ» 

দেকী সরম্বতীর জ্ঞানালোকে নরেন কেমন জল জল করছে” । নিজের দ্িব্য- 

দর্শনের ভিত্তিতে শ্ররামরুষ ঘোষণ। করেছিলেন, “নরেন্দ্র শুদ্ধসত্বজ্ঞানী ! সে 

অখণ্ডের ঘরের চারজনের একজন এবং সপ্তষির একজন 1” দক্ষিণেশ্বর-প্রাঙ্গণে 

প্রথম-সাক্ষাতের দিনে শ্ররামরু্চ ভাবাবেশে নরেঞ্খনাথকে অভিনন্দিত করে 

বলেছিলেন, “জানি আমি প্রভূ, তুমি সেই পুরাতন খষি, নররূপী নারায়ণ, 
জীবের ছুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করেছ”। নিশ্চিন্ত হবার 

জন্য শ্রীরামক্রঞ্* নরেন্দ্রের উপর লৌকিক ও অলোৌকিক বিবিধ পরীক্ষার 

প্রয়োগ করেন । দক্ষিণেশ্বরে তৃতীয় সাক্ষাৎকারের দিনে ভাবস্থ নরেজ্জনাথকে 

চেতনার গভীরে আব্ঢ করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তার সম্বন্ধে নিজের 

ধারণ] ও দর্শনা্দি যাচাই করে নেন। তিনি নিশ্চিন্ত হ.7ছলেন নরেন্দ্রনাথই 

জগন্মাতার নির্দেশিত ব্যক্তি, জগৎ্কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা-পালনের অন্য 

উপস্থিত হয়েছেন । 
নরেন্দ্রকে দেখে ঠাকুর শ্ররামকুষ্ধের আশ মেটে না। নরেন্দ্র চোখের 

আড়াল হলেই তীর হৃদয়টা! গামছ। নিংড়াবার মত মোচড় দিতে থাকে । 

নরেন্দ্র-বিরহে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন। তিনি নরেন্জের প্রশংসায় সবদা 

পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। তিনি বলতেন, “পদ্মের মধ্যে নরেন্দ্র সহত্রদল+, 

“ভোবা।, পুক্রিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি, যেমন হালদার পুকুর | “নরেন্দ্র 

রাঙা চক্ষু বড় রই-_আঁর সব নানারকম মাছ-পোন] কাঠি বাটা] এই সব+, 

খুব আধার_অনেক জিনিস ধরে”, “নরেন্র্ের খুব উচু ঘর-_নিরাকারের 

ঘর” । তিনি আরও বলতেন, “আমার নরেজ্দ্ের ভিতর এতটুকু মেকি নেই ; 

বান্দিয়ে দেখ টং টং করছে । তখনকার ভারতবর্ষে সর্বজনহ্বীকৃত শ্রেষ্ঠ 

(২*৯) 
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ধর্মনেত! কেশবচন্দ্র দেন। তীর সঙ্গে নরেন্ত্রনাথের তুলনা কনে শ্রীরামকৃষ: 
বলেছিলেন, কেশবচন্দ্রের মধ্যে যে অদ্ভূত শঞ্জির বিকাশ ঘটেছে সেরকম 
আঠারোট] শক্তি খেলছে নরেন্ত্রের মধ্যে | . শোনে উপস্থিত সকলে ; বিশ্বাস 
করে না৷ অনেকেই, আর নরেন্তর স্বয়ং প্রতিবাদ করেন। গীতাতত্বে 'ঈশদরি- 

বিধানায়। ঈশ্বরের ম্ববিভূতির বর্ন। তেমনি ভগবান শ্রীরাম 

ভক্তমগ্ুলীর মধ্যে নরেন্দ্রের নেতৃত্ব স্থপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার সম্বন্ধে 

বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর ঘোষণা করতে থাকেন। তিনি ভক্তেদর বলেন, 

“কথায় বলে অদ্বৈতের হস্কারেই গৌর নদীয়ায় আসিয়াছিলেন-_ সেইরূপ 

ওব (নরেন্দ্র )জন্ই তে? সব গো1”৪ নরেন্দ্রকে গড়ে-পিটে লোকশিক্ষক 

বিবেকানন্দ তৈরী করার জন্যই ঘেন রামকঞ্ণলীলাবিলাসের বিপুল 

আয়োজন । 

শ্রীরামক্ঞ্* বলতেন, “ঈশ্বরই মানুষ হয়ে লীলা! করেন ও তিনিই 
অবতার। দেই সচ্চিদানন্দই বহুরূপে জীব হয়েছেন এবং তিনি মান্থষরূপে 

লীল1 করছেন'*'ষেমন বড় ছার্দের জল নল দিয়ে হুড় হুড় করে পড়ছে”। 

সেই সচ্চিদানন্দের শক্তি একট প্রণালী অর্থাৎ নলের ভিতর দিয়ে আসছে । 

রামক্ধ-গ্রণালীর মধ্য দিয়ে যে সচ্চিদানন্-শক্তির প্রকাশ ঘটেছে 
অতুলনীয় তার বৈভব, ইতিহাসের মাপকাঠিতে অদ্বিতীয় তার সম্ভাবন] | 
লোকহিতের জন্য তিনি লীলাবিলাসের প্রাকৃত তনু ধারণ করেছিলেন । 

স্বমহিমায় মহিমান্বিত হলেও জগন্মাতার জমিদারীতে শাসন ও শাস্তি- 
বিধানের জন্যই তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন । লোকহিতের ভাবন? সর্বক্ষণ 

তার সর্বহৃদ় জুড়ে । তিনি কেদে কেঁদে বলেন, “আমি সাগু খেয়েও পরের 
উপকার করব ।+৫ “বহুজনহিতায় বহুজনস্থ্খায় লোকসংগ্রহ-সংগঠন করেন 

তিনি। সে-উদ্দেশ্ট সংসিদ্ধির জন্য গড়ে তোলেন ইনম্পাত-চরিত্রে গড়া 

ত্যাগী যুবকদল। দ্বলের নেতারূপে গড়ে তোলেন নরেন্দ্রনাথকে | নরেন্ত্র- 

নাথকে গড়তেই ষেন তিনি অধিক অভিনিবেশ করেন বিবিধ বিচিত্র উপায় 

অবলম্বন করেন। 

১৮৮৫ খ্ীষ্টাবের ৯ই আগস্ট আমরা শ্রীরামরুঞ্ণের মুখে শুনি এক অদ্ভুত 
রকমের উক্তি । তিনি বলেন, “আশ্র্য সব দর্শন হয়েছে-_অথণ্ড সচ্চিদানন্দ- 

৪ শ্রীত্রীরামকষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৫1৩২৫ | 
৫ ভক্ত গিরিশচন্দ্রের স্থৃতিকথা হতে । 
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দর্শন। তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড় দেওয়া ছুই থাক। একধারে 
কেদার, চুনী, আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত । বেড়ার আর একধাঁরে টকটকে 
লালন্থড়কির কাড়ির মতো জ্যোতিঃ_-তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র সমাধিস্থ । 
ধ্যানস্থ দেখে বললাম, “৪ নরেন্দ্র । একটু চোখ চাইলে__বুঝলাম ওই 
একরূপে শিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে । তখন বললাম, “মা ওকে 

মায়ায় বদ্ধ কর, ত। না হ'লে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে 1 শ্ররামরু্জ 

জানেন খাটি সোন। দিয়ে ব্যবহারযোগ্য গয়ন। গড়া যায় না,. দরকার সামান্য 

খাদ। লোকশিক্ষকের বিচিত্র গুরুদায়ত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন সবাধিক্যের 

সঙ্গে রজের মিশ্রণ, মুক্তির মধ্যে মায়্ালেশের আবরণ | সেকারণেই শ্রীরামরুঞ্ণ 
সাধারণের হুর্বোধ্য উপযুক্ত প্রার্থনা জানাচ্ছেন । প্রধানতঃ নরেন্দ্রকে 

অনলন্থন করেই তিনি ভবিষ্যৎ রামক্ষ্-প্রচারযস্ত্রের প্রসারে দপ্রতিজ্ঞ 

হয়েছিলেন । ম্বামী সারদানন্দ বাইবেলের ভাষায় বলেছেন, ঢৃও ৬৪5 (0৩ 

1001 0010. ৮/17101) 016 500০0016৮৮৩ ০ ৮৪ ৮116 বিবেকানন্দকে 

মধ্যমণি করেই রামকঞ্চভাবাদর্শের প্রসার | 

শুদ্ধসত্ব অ'ধারের কয়েকজন শিক্ষিত যুবক রামুঞ্ণ-মধুতে আকুষ্ট হয়ে- 

ছিলেন । নরেন্দ্রনাথ তাদের অন্যতম | প্রথম সক্ষাৎ হতেই নরেজ্্রনাথ যুক্তি- 
বাদের কষ্টিপাথরে ও ম্বাতগ্বাবোধের মননালোকে শ্ররামরুঞ্চকে, তার বাণী ও 

আচরণকে যাচাই করতে থাকেন। শ্ররাঁমক্ষ্তকে পুরোপুরি বুঝতে পারেন 

ন1, বুদ্ধির স্থম্তাতিস্থম্ত্র বিশ্লেষণে রসগ্রহণ ষেন কব” পারেন না, কিন্ত 
প্রথমক্ষণ হতেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন রামরুঞ্ণপ্রেমের আকর্ষণ । তীব্র, 
গভীর ও ব্যাপক সে আকর্ষণ । কখনও কখনও শ্ররামকু্জকে উন্মাদবৎ বোধ 

হলেও তিনি বুঝেছিলেন, শ্রীরামরষ্জের মত পবিত্র ত্যাগী ঈশ্বরসমপিত জীবন 
জগতে দুর্লভ। সংসারে দোকানদারির পটভূমিকায় নরেন্দ্রনাথ যথার্যই 
বলেছিলেন, “একা তিনিই (শ্ররামরু্চ) ভালবাদিতে জানিতেন ও 

পারিতেন-_ সংসারের অন্যসকলে ন্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভানমাত্র 

করিয়। থাকে ।” শ্ররামকষ্ণ সম্বন্ধে তীর সামগ্রিক ধারণ! প্রকাশ করেছিলেন 

একটি শবে [,.0৬7 ; তাকে বলেছিলেন “প্রমপাথার* | শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট 

নবাগত শরৎ ও শশীকে বলেছিলেন গানের মাধ্যমে, প্রেমধন বিলায় গোর] 

রায়। প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়, তিনি বুঝিয়ে বলেন, 
“সত্য সত্যই বিলাইতেছেন। প্রেম বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোর] রায় 
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যাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাকে তাহা বিলাইতেছেন। কি অদ্ভুতশক্তি।” 
সত্যিই অদ্ভুত বিচিত্র শত্তিতে তিনি নরেন্ত্রনাথকে পরিব্যাপ্ত করেছিলেন, 
তার ভাবজগৎকে গ্রাস করেছিলেন । নরেন্দ্র খুলে বলেন তার গোপন 

অভিজ্ঞতা, “রাত্রে ঘরে খিল দিয়! বিছানায় শুইয়া আছি, সহসা আকর্মণ 
করিয়। দক্ষিণেশ্বরে হাজির করাইলেন--শরীরের ভিতর যেটা আছে, 

সেইটাকে ; পরে কত কথা, কত উপদেশের পর পুনরায় ফিরিতে দিলেন । 
সব করিতে পারেন- দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করিতে পারেন 1”৬ 

নরেন্দ্র শ্রীরামকঞ্জের প্রতি গভীরভাবে আকষ্ট বোধ করলেও তার সব মত 

পথকে মেনে নিতে পারেন না| পাশ্চাত্য-শিক্ষার সংস্কার, সাধারণ ঘুক্কি 
বিচারের অভিমান বাধ! হ্ত্টি করে। নরেক্জনাথ শীরামরুষ্ণকে যাচাই করতে 
চান, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে উৎসাহিত করেন । শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বলতেন, 

“আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে+, নরেন উত্তর করতেন, “হাজার লোকে ঈশ্বর 

বলুক, আমার ষতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, ততক্ষণ বলব না১। শ্রীরাম 

খুশী হন। তিনি বিচার ও মননশীলতার পথ ধরে নরেন্ত্রনাথকে নিয়ে চলেন । 
শ্রীরামরুষ্ণ প্রতযক্ষান্থভূতির মাঁপকাঠিতে সবকিছু গ্রহণ করতে উপদেশ 
দিতেন। তিনি নরেন্দ্রনাথকে বলতেন, “আমি বলছি বলেই কিছু খেনে 
নিবি না, নিজে সব যাচাই করে নিবি | মানলে বা না মানলেই তো আর: 

বন্লাভ হবেনা, কিন্তু সাক্ষাৎ অন্ভূতি করলে তবে হবে”। 

শ্রীরামরু্চ জানেন বিচার-তর্কের দৌড় সীমিত । “নৈয। তর্কেন মতিরা- 
পনেয়া' ৷ শ্রীরামরুষণ বুঝিয়ে বলেন, “বিচার কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাকে 
লাভ করা যায় ; শুধু মুখে বল্লে হবে না, এই আমি দেখছি, তিনিই সব 

' হয়েছেন । তার কৃপায় চৈতন্লাভ করা চাই ।.""চৈতন্তলাভ করলে হবে 

চৈতন্তকে জানতে পারা যায় ।"' দেখছি বিচার করে একরকম জান] যায়, 

তাকে ধ্যান করে একরকম জান যায় । আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন 
-মেএক। তিনি যদ্দি..'তার মানষলীল দেখ্য়ে দেন_তাহলে আর 

বিচার করতে হয় ন1” শ্রীরামকষ্ণ করুণাপূর্বক নিজেকে ধর] দেন, আন্ম- 
প্রকাশ করেন, অভয় দান করেন । ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্বের ৭ই মার্চ । দক্ষিণের 

মন্দিরপ্রাঙ্গণ। শ্রীরামরঞ্জ স্থির ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলছেন, "এখানে বাহিবের 

লোক কেউ নাই; তোমাদের একটা গুহ কথা বলছি। সেদিন দেখলম, 

৬ শ্রীশ্ররামকঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ, পৃঃ ৫।১৬৪-৬৫ 
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আমার ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বাইরে এসে রূপ ধারণ করে বললে, “আমিই 
যুগে যুগে অবতার ।' দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব ; তবে সত্বপ্তণের এশ্বর্ধ ।”৭ 

জগন্মাতার জমিদারীতে শাস্ভিশৃঙ্খল। স্থাপনের জন্য, ত্রিতাপপীড়িত মানুষের 
মধো লোককল্যাণ সংসাধনের জন্য* মানুষকে মানহু'স করার জন্য ঈশ্বর 

শ্রীরামকৃ্ণর্ূপে অবতীর্ণ। মান্ধষের বেশে মাহষের মাঝে তাঁর বিচিত্র 
লীলাবিলাস। 'সনাতনধর্মের সার্লৌকিক ও সার্বদৈশিক হ্বরূপ স্বীয় জীবনে 

নিহিত করিয়া? সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁর সাধন 

এবং সাধ্যলাভের বিলাস । 

তাত্বিক বিচারে বিবেকানন্দ শ্রীরামকঞ্ধের প্রতিরূপ, রামকৃষ্*-ভাবাদর্শের 

একটি চিন্ময় বিগ্রহ বৈ তো নয়। ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ একদিন নরেন্দ্রের 

গণ ঘেসে বসে নিজের ও নরেন্দ্র শরীর পরপর দেখিয়ে বলেন, “দেখছি কি 

--এট] আমি, আবার এটাও আমি; সত্য বলছি,কিছুই তফাত বুঝতে 

পারচি না! যেমন গঙ্গার জলে একট লাঠি ফেলায় ছুটে! ভাগ দ্বেখাচ্ছে-_ 
সতা সত্য কিন্তু ভাগাভাগি নেই, এটাউ রয়েছে! বুঝতে পাচ্ছ? তামা 

ছাঁড। আর কি আছে বল, কেমন ?”৮ অনুভবের বিষয় কথায় প্রকাশ করেই 
ক্ষান্ত হন না। তার আচার ব্যবহারে প্রকটিত হয় সেই অভেদত্থানুত্ৃতি। 
ঠাকুর'শ্রীরামকৃঞ্চ তামাকের কলকে হাতে ধরেন, সে-হাতেই তিনি নরেন্্রকে 
তামাক খেতে বাধ্য করেন, আবার নিজেও সে-হাতেই তামাক খান। 
সঙ্কৃচিত সন্ত্স্ত নরেন্দ্রকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, “তোর তো ভারী হই'ন- 

বুদ্ধি_হুই আমি কি আলাদা? এটাও আমি, ওটাও আমি।” পরিবেশ 
ও কালভেদে একই সভার যেন "গ্বপ্রকাশ। আবার একদিন শ্রীরামরু্চ 
ক্ম্পষ্টভাবে ভক্তদের বলেন, “আমি নরেনকে আমার আত্মার স্বরূপ জ্ঞান 

করি ।”৯ অশ্রীরামরুষ্জের চেতনালোকে নরেন্দ্র ও তিনি অভিন্ন, নরেন্দ্র তার 

স্বরূপ সত্তা, নরেন্দ্র তারই অস্তিত্বের একটি প্রমাণ মাত্র । 

ব্যবহারিকজ্ঞানে নরেন্ত্রন।থ জানেন খ্ররামক্চ প্রভ্, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 

দাস। শ্রীরামকৃষ্চ 'জন্ভিত ষুগ-ঈশ্বর, নরেন্দ্র 'দাস তব জনমে জনমে" । 
শ্ররাম ₹ষণ অনস্তবীর্ধ ঈশ্বর,তার ইচ্ছামাত্রে [পিকণ। হতে লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ 
পাট, ক পপ সপে 
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কি হতে পারে । নরেন্ত্রনাথ ক্রমে ক্রমে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন 

শ্রীরামরুষ্জের হাতে ৷ সমপিত নরেন্দ্রনাথ হতে আরাম কৃষি করেছিলেন 

বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ | শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যান্চর্য কুশলী শিল্পী। জীবন- 

শিল্পন্থষ্টিতে প্রকটিত হয়েছিল তার প্রকৃত মুন্িয়ানা । তার কলাকৌশলে 

মুগ্ধ বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “এই যে পাগলাধামুন লোকের মনগুলোকে 

কাদার তালের মত হাত দিয়ে ভাঙত, পিটৃত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নৃতন 

ছাঁচে ফেলে নৃতনভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়া আশ্চর্য ব্যাপার আমি আর 
কিছুই দেখি ন1।”, বিচিত্র স্বন্দর তার স্ট্টিকৃতির তালিকা। তিনি 

মেষপালক রাখতুরাম হতে গডেছিলেন ব্রহ্গচ্ছ অদ্ভুতাঁনন্দ, মাতাল নট 

গিরিশ হতে স্যষ্টি করেছিলেন তৈরবভক্ত গিরিশচন্দ্র দত্তবাঁড়ীর ছেলে 

বিলে হতে হ্ষ্টি করেছিলেন যুগনাঁয়ক বিবেকানন্দ, রসিক মেথর হতে 

জীবন্ুক্ত হরিভক্ত. রুষ্ণপিয়াসী মৃড়ানী হতে তেজীয়সী গৌরদাসী । 
নরেন্্রনাথ হতে বিবেকানন্দের বিবর্তন জীবনশিক্পী শ্রীরামকঞ্চের একটি 

মহান্ কীতি। শিল্পী শ্রীরামরুষ্ের দিব্যন্ুন্দর ্থষ্টি বিবেকানন্দ । কোবিদ 

ক্রান্তদর্শী কবি ্ররামকষ্ণের শ্রেষ্ঠ কাব্য জ্ঞানপ্রেমে স্থসমন্থিত-বিন্যাস 
বিবেকানন্দ-সাধনী | ভতন্বের দৃষ্টিতে বিশ্বনাথপুত্র হতে বিবেকানন্দ স্ষ্টিও 
অবতার-পুরুষের লীলাখেলা । বিবেকানন্দ তাঁর লীলাবিলাসের একটি 

এশখর্ধমাত্র | প্রত্যেক স্থজনকর্মের ন্তায় বিবেকানন্দ-হ্থষ্টিতে বেদনার বাঞ্চন। 

থাকলেও সামগ্রিকভাবে এক আনন্দঘন ছ্যোতনাই বিবেকানন্নস্থষ্টির মুহূত্তকে 

মাধুর্যমণ্তিত করে রেখেছিল । 
শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে ছুহাতের মুঠোর মধ্যে ধরে বিবেকানন্দ- 

হুষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছিলেন । নরেন্দ্রনাথ হতে বিবেকানন্দ-বিবর্তনে 

অন্যান্য বিষয়ের চাইতে আধ্যাত্মিক পরিবর্তনই বোধকরি বেশী চাঞ্চলাকর। 

সাধনভজন ধ্যানধারণার মধ্য দিয়ে তার আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটতে থাকে এবং 

ঘটতে থাকে দ্রুতগতিতে স্থুষমছন্দে । গুরু শ্ররামকষ্চ শিষ্কের পরিবর্তন 

পর্যবেক্ষণ করে বলেন, “নরেন্দ্রকে দেখছ ন1?-__সব মনটি ওর আমারই 

উপর আসছে ।” ক্রমে ক্রমে নরেন্দ্র রামকঞ্চময় হয়ে ওঠেন-__রামকুষ্ণামৃতে 

তিনি একেবারে ডা ইলা” হয়ে যান। যে নরেন্দ্রনাথ প্রতিমাপৃজাকে 
পৌত্তলিকতা বলে অগ্রাহহ করতেন, তিনি শ্ররামকষ্জের শিক্ষাগ্তণে মা- 

কালীকে সত্য বলে গ্রহণ করেন, জগন্মাতার কপালাভ করে তিনি ধন্য 
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হন। নরেন্দ্র শেষপর্যস্ত মা-কালীফে মেনেছে জেনে শ্রীরাম যেন আহলাদে 

আটখানা হন। উৎফুল্ল শ্রীরামকৃঞ্চ বলেন, '“নরেন্ত্র কালী মেনেছে, বেশ 

হয়েছে, ন11” পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ স্বীকার করেছিলেন 
“রামরু্চ পরমহংস তার কাছে (মা-কালীর) আমাকে উৎসর্গ করে দিলেন । 

কুদ্রাদ্পিক্ষুদ্রকাজে তিনি আমাকে চালিত করেন ।...তিনি আমাকে নিয়ে 

যান যা-ইচ্ছে-তাই করান ।১১০ 

গর্ভধারিণী ভূবনেশ্বরী বড়লোকের ঘরে পুত্র নরেন্ত্রকে বিয়ে দেবার 

জন্য মতলব 'আাটেন। ঠাকুর শ্ররামকৃ্চ হাহাকার করে ওঠেন। 

তিনি মা-কালীর প1 ধরে কেদে প্রার্থনা করেন, “মা ওসব ঘুরিয়ে দেখা, 
নরেন্দ্র েন ডুবে ন1।” পিতা বিশ্বনাথ দত্ত হঠাৎ মার] গেলে সাংসারিক 
বিপর্যয় নরেন্দ্রনাথকে পযু'দস্ত করে ফেলে। অভাব-অনটনের মধ্যে 

চাকুরীর সন্ধানে ব্যর্থভাবে ঘুরে বেড়ান নরেন্্রনাণ। একদিন উপবাস 

পরিশ্রমে ক্লান্ত নরেন্দ্রনাথ একটি বাড়ীর রকে ঘুমিয়ে পড়েন। মনের 
পু্জীভূত সন্দেহ সহস। দূর হয়। “শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের 

কঠোর ্যায়পরতা ও অপার করুণার সামগ্তরস্* ইত্যাদি বিষয়ের স্থির মীমাংস। 

উপলব্ধি করেন তিনি। মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ হয় । সংসার- 

বৈরাগ্য গভীরতর হয়ে ওঠে, ত্রহ্গচর্য-অবলগ্নে ভগবান লাভের আকাঙ্ষ। 

প্রবলতর হয়ে ওঠে । তার প্রায় অনিচ্ছা সত্বেও পুস্তকপাঠ ও বিচার-মননের 

সাহায্যে ঠাকুর প্ররামকঞষ্চ তার মধ্যে জীবত্রদ্মৈক্য ভাবন]। সিঞ্চন করতে 
থাকেন । পাশ্চাত্যদ্রশনের শিক্ষা] ও ব্রাহ্মধন্ণের দীক্ষা যে গণ্তী শৃষ্টি করেছিল 

তিনি তা অতিক্রম করেন ; ক্রমেই তার ধ্যান-ধারণ। স্পষ্টতর হয়ে ওঠে । 
নিনি অদ্বৈততত্রের প্রতি আকষণ অন্গভব করেন । 

দক্ষিণেশ্বরে রামরুঞফ্লীলার আসর জমজম করছিল । ১৮০৫ সালের 

চৈত্র-বৈশাখ | প্রসন্ন সুনীল আকাশে প্রশান্তির দীপ্তি। অকন্মাৎ 

আকাশের এক কোণে দেখ! দেয় কালবৈশাখীর ছুধধোগমেঘ। বজ্রবিদ্যতের 

গর্জনে নকলে সচকিত হয়ে ওঠে । রামরুষ্চলখলার আমরের প্রধান 

গায়েনের কঠরোগ ধর] পড়েছে, প্রাণঘাতী রোহিণী রোগ । রোগের 

উপসর্গগুলি যতই প্রকট হতে থাকে, ভন্ত গণ ততই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। 

ধার এই অসাধ্য ব্যাধি তিনিও সাময়িকভাবে ভন্তগণের দুশ্চিন্তায় সায় দেন, 

১* শঙ্করী প্রসাদ বস্তু £ নিবেদিতা লোকমাতা, পৃঃ ৩৩৪ 
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কিন্ত তিনি থাকেন সদানন্দময়, আনন্দগর্ভীর | সংসারী মানুষের সঙ্গে 
হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে তিনি হলেন নীলকঠ্, এদিকে সংসারী মানুষকে 

সংদারের জাল] হতে আরাম দেওয়ার জন্ত তিনি হলেন ভবরোগবৈদ্ঠ | 

শ্ীরাম$ঞ্চের করোগের চিকিৎসার জন্য তাকে শ্যামপুকুরে আনা 

হুয়। এবং পরে কাপুরের এক বাগাঁনবাড়ীতে স্থানাস্তরিত করা 
হয়। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, হাফিজফেজ, বৈদ্য, ইত্যাদি 
চিকিৎসা, ঝাড়ফুক-তাবিজ-মানত-হত্যা ইত্যাদি বিশ্বাসবিধির লকল 

প্রচেষ্টার বিফলতার মধ্য দিয়ে দিন দ্রুত গড়িয়ে চলে। শ্রীরামকঞ্জের 
স্থঠাষ দেহ জীর্ঘ শর্ণ হয়ে বিছানায় মিশে যায়। কিন্নরকণ্ শ্রীরামকষ্ণের 

কস্বর প্রায় স্তব্ধ। লীলাঙ্গনে রোশনচৌকিতে বাজতে থাকে পূরবীরাগিণী। 

অবতারপুরুষের ব্যাধি শ্বনে হুজুগে লোক সরে পরে, গৃহীভক্তের৷ সেবা- 
শুশবধার সংগঠনে ব্যন্ত হয়ে পড়েন, সেই অবসরে লীলানাথ তীর কমাঁদল 

বাছাই করে তাদের শিক্ষা্দীক্ষ। সংগঠিত করে তোলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ 
নিজ সাধ্য অনুষায়ী তার সাধনক্রম দেখিয়ে দেন। কাশপুর বাগানে 

সাধকদের জীবন সম্বন্ধে পুঁথিকার লিখেন, প্প্রাণে প্রাণে মাখামাখি ভাব 
পরম্পরে। প্রত্যেকেই ঠাই ঠাই তপধ্যান করে” ॥ এই সাধকদলের অগ্রণী 
অরেন্দ্রনাথ | বাড়ীতে গিয়ে আইন পরীক্ষার জন্য তৈরী হবেন স্থির 

করেছিলেন । তাঁর বুঙ্ধ আটুপাটু করতে থাকে । সব ছুড়ে ফেলে রাস্তা 
দিয়ে ছুট দেন। শ্রীরামকঞ্জের নিকট উপস্থিত হন। সেদিন ছিল ৪ঠ 
জান্গষ্বারী, ১৮৮৬।১১ ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা তাকে হন্যে কুকুরের মতো 

করে তুলেছিল | তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে নিবেদন করেন, “আমার ইচ্ছা, 
অমনি তিনচারদ্দিন সমাধিস্থ হয়ে থাকব । কখনও কখনও একবার খেতে 

উঠবে1” | শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তষ্ট হতে পারেন না। তার নয়নের মণি নরেন্- 

নাথের লক্ষ্য আরও উচু হবে, মহান্ হবে । তিনি বলেন, “তুই তো বড় 
হীনবুদ্ধি। এ অবস্থার উঠ অবস্থা আছে”। আবার একদিন। নরেজ্্নাথ 
শ্ররামকঞ্চকে ধরে বসলেন নিবিকল্প সমাধিলাভের জন্য । নরেন্দ্র 

তীত্র আকাক্ষ।, তিনি শুকদদেবের মত পাঁচ ছয় দিন ক্রমাগতঃ দমাধিতে ডুবে 
থাকবেন। ক্রীরামকৃঞ্চ উত্তেজিতকগে তিরস্কার করে বলেন, “ছি ছি! তুই 

এতধড় আধার, তোর মুখে এই কথা। আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই 
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একট] বিশাল ধটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ার হাজার হাজার লোক 
আশ্র্ পাবে, তা৷ ন। হয়ে তুই কিন! নিজ্গের মুক্তি চাদ। এতো অতি তুচ্ছ 
হীনকথা ! নারে, অত ছোট নঙ্কর করিস ন1।” নবালোক বৃদ্ধিরজগতে নৃতন 
দিগন্তের স্যপ্টি করে। ক্রমে পরিষ্কার হয় তার বিশ্বাস; নিশ্চিত ধারণ] হয়, 
জগদ্ধিতায় তাঁর জীবন ও সাধন। ষে নরেন্্র একদিন আন্মঘুক্তির জন্য উদ্বেল 

হয়েছিলেন, তিনিই বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হয়ে ঘোবশা করেছিলেন ষে, 
যতদিন দেশের একটা কুকুর পর্বন্ত অস্ত থাকবে ততদিন তিনি মুক্ঞি চান না। 

আধ্যাত্মিক মাধনভজনে কাশপুরের দিনগুলি জমঙ্সমাট। নরেন্দ্রনাথ 
সর্বস্ব পণ করে সাধনে মেতে উঠেন । মাধনকুটারের দেরালে লেখ! “ইহামনে 

শুব্যতু মে শরীরম্.'*” সাধকদের দৃঢনঙ্করূকে হ্ৃম্পষ্ট করে তুলে ধরে। ত্যাগ 
বৈরাগ্যের হোমাগ্রিতে ক্ষুদ্র আমিত্বের পত্রপল্পব ছাই হয়ে ষান্ন। অগ্ঞান- 

প্রহেলিকার ঘনকুয়াসা পাতল1 হতে থাকে । একদিন শ্ররামঃষ তার 

অজিত দুর্লভ ( অণিমাদি ) বিভৃতিঘকল নরেন্্নাথকে দান করতে উদ্যত 

হন, নরেন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, “আগে ঈশ্বরলাত হোক, পরে 

এগুলি গ্রহণ কর] না কর! সম্বন্ধে স্থির করা যাবে ।” শুনে শ্রম খুশী 
হন। দক্ষিণেশ্বরের বেলতলায়, কাশীপুর বাগানে ধুনির পাশে, বোধগয়াতে 
বোধিজ্রমতলে নরেন্দ্রনাথের অন্মন্ধান ও অনুধ্যান চলতে থাকে । ধ্যান 

করতে করতে নরেন্দ্রনাথ লল|টে র অভ্যন্তরে দেখতে পান একটা ত্রিকোণাকার 

জ্যোতি । ঠাকুর বলেন, ব্রন্ষন্্যোতি । জলন্ত ধুনির পাশে নরেন্ত্র দেখতে 

পান বহু দেবদেকী। বোধগত্বাতে উপলব্ধি করেন বুদ্ধর উপস্থিতি, তার 
অগাধ প্রেমপ্রীতি | 

এদিকে তীর্ঘযাত্রা ণেষ ক'রে ফিরেছিলেন বুড়োগোপান । স্ই জানুয়ারী 
রাত্রিবেল। তিনি কাশীপুর বাগানবাড়ীতে একটি ভাগারা দেন। গঙ্গাসাগর- 

যাত্রী দাধুদের গেরুয়া কাপড় ও কুদ্রাঞ্ষের মালা দিবেন সঙ্কর করেন। 
শ্ররামকঞ্চ তাকে ডেকে বলেন, “আমার এই যুবক সেৰকের! হাজারি লাধু, 
প্রত্যেকে হাজার সাধুর সমান। এদের মতো সাধু কোথায় পাবে তুমি? 

বুড়োগোপাল ঠাকুর রামরঞ্জের হাত দিয়ে নরেন, রাখাল, নিরঞ্জন, 
বাবুরাষ, শশী, খর, কালী, ষোগীন, লাঁটু, তারককে গেকুয়াবন্্ ও কুত্রাক্ষের 

মাল। দান করেন এবং নিজে গ্রহণ করেন। সেদিন হত কাশীপুরের 

তাপনের] বাগাঁনবাড়ীতে গৈরিকবস্ত্ই ব্যবহার করতে থাঁকেন। 
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ইত্তিপুবেই' নরেন্দ্রনাথ দ্রামমন্ত্েণ দীক্ষিত হয়েছিলেন । কয়েকদিন 
নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলে রামমন্ত্রের সাধন। ১৩ই জানুয়ারী গভীররাত্রে 
নরেজ্রনাথ ভাবের ঘোরে “রাম” নাম তারম্বরে উচ্চারণ করে ঠাকুর রামরুঞ্ণের 
বসতবাটার চতুর্দিকে বাই বাই করে ঘুরেছিলেন। নকলে ত্রাঁকে প্রায় জোর 
করে ধরে নিয়ে যান রামকৃষ্ণের কাছে। ঠাকুর তাকে বুঝিয়ে শান্ত করেন। 
এই সময়ে একদিন রামচন্দ্রের তপন্বীবেশ দিব্যদুষ্টিতে দর্শন করে নরেন্দনাথ 
নিজেকে ধন্য মনে করেন। 

তখনকার কাশীপুর বাগানবাড়ীতে প্রতিটি দিন ঘটনার বৈচি্ে পরিপূর্ণ । 
বুধবার, ১৯শে জানুয়ারী, ১৮৮৬। সকালবেল]। নরেন্ত্রনাথ রাঘাইত 
সাধুদের বেশে শ্ররামকুষেরর ঘরে উপস্থিত। তার সঙ্গে নিরধন ও গোপাল । 
ভিতরে বাইরে গৈরিকের দীপ্চি। 'ত্যাগীর বাদশাহ* নরেন্্নাথকে 

গৈরিকবসনে দেখে ঠাকুর আনন্দে উৎফুল্ল । স্থুগায়ক নরেন্দের কঠস্বর হতে 
উৎসারিত হয় বৈরাগ্যরাণ্ড! ভাবআ্োত। নরেন্দ্রনাথ গান করেন, 

প্রভু ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম তের] । 

তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা |” 

স্থরের মুছণনায় ভাবের গ্যোতনায় উপস্থিত সকলে মুগ্ধ। শ্রোতাদের 
অনেকের চক্ষে ভাবাশ্র। প্রেমান্ধিগ্ীর প্রীরামকুষ্জের চোখে প্রেমাশ্রুবিন্দু । 

মধুময় সেই স্বগীয় দুখ । 
শুক্রবার, ২৯শে জানুয়ারী, ১৮৮৬। মাষ্টারমশাই কাশীপুর বাগান- 

বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন । দেখেন, প্রাঙ্গণে গাছতলায় একটি ছোট 

আসর বসেছে । নরেশ্রনাথ ও নিরগ্তন। দুজনেই গৈরিকতৃষিত। কাছেই 

বশে আছেন ভক্ত কালীপদ ঘোষ, পুরানে। ব্রাহ্মভক্ত মণি মল্লিক ও তার 

ভাই । নরেব্দ্রনাথ মধুর কণ্ঠে গান ধরেন, 

“সুরধুনীতীরে হরি বলে কেরে । বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে ।-..” 
এরপরে নরেন্দের অনুরোধে মাষ্টারমশাই নরেন্দের সঙ্গে সমবেতকণ্ে 

গান ধরেন, 
“ধাদের হরি বলতে নয়ন ঝুরে, নদীয়ায় তার। ছুভাই এসেছে রে ।***৮ 

নরেন্জের অবস্থার, পরিবর্তন হতে থাকে । শ্ররামকৃষ্ণ একদিন বলেন, 

“এই ছ্গাথ নরেন আগে কিছু মানত না, কিন্তু এখন “রাধে রাধে' বলে 

কাদে ও কীর্তনে নৃত্য করে।” এসময়কার একদিনের ঘটনা, লিখেছেন 
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বৈকুগ্ঠনাথ সান্ন্যাল, “**..তাহাকে ( নরেন্ত্রকে ) প্রেমধনে ধনী করিবার 

বাসনায় (ঠাকুর ) শয্যাপরি অঙ্গুলি দিয়ে যেমন লিখিলেন, 'শ্রমতী রাধে, 

নরেন্দ্রকে দয়া কর | এমনিই যেন কোন মহাশক্তির প্রেরণায় নরেন্ত্রনাথ 

রাধাভাবে বিভোর হইলেন এবং “কোথাঘ্ব ওম] প্রেমময়ী রাখে? বলিয়া 

প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । এইবপ দ্দিবসত্রয় ভজনের পর শুঞ্ধ দার্শনিক 

সরস হইয়া কহেন, প্রভূর কুপায় আজ এক নৃতন আলোক পাইলাম 1৮ 

নরেন্দ্রনাথের তীক্ষবুদ্ধি ও গভীর বোধশক্তি । একদিন ঠাকুর প্ররাম£ 

বৈষ্ণব ধর্মপ্রসঙ্গ করছিলেন । “সর্বজীবে দয়, বলে তিনি সমাধিস্থ হয়ে 
পড়েন । পরে অর্পবাহাদশায় কিরে তিনি বলতে থাকেন, “জীবে দয়া, জাবে 

দয়? দূর শালা । কীটান্ঘকীট--তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই 

কে? না না-জীবে দয়া নয়_ শ্িবজ্ঞানে জীবের সেব11* শ্র্রামকুষ্ধের 

বাণীতে নরেন্দ্রনাথ পান অনাস্থাদিত আনন্দ ও নৃতন আলোক । পরব্ী- 
কালে এই ্থত্র ধরে তিনি বনের বেদান্তকে ঘরে এনেছিলেন, আব্রহ্গচ গ্ালকে 

এই মহৎ"বাণী শুনিয়ে উদ্ধ,দ্ধ করেছিলেন। 
অবতারবরিষ্ঠ প্রামর্ঞের নরলীলায় প্রধান এশবর্য অনৈশ্বর্য। এই 

অনৈশ্বর্ষের মাধুর্য তার ভন্তগোর্ঠীর জীবন ন্সিগ্ধ লাল্ত্যপূর্ণ। তভ্তদলের 
প্রধান নরেন্দ্রনাথের শিক্ষাদীক্ষাও চলতে থাকে অনৈশ্বর্ষের মধ্য দিয়ে। 

নরেন্দ্রনাথকে যোগ্য লোকশিক্ষকরূপে গডে তোলার জন্য তিনি ব্যগ্র হন। 

ঞ্ররামরুষ্চ বলতেন, লোকশিক্ষ1 দ্নেওয়া বড কঠিন। -শাবার মনে মনে 

আদেশ হলে হয় না। তিনি সন্যাসত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন। 
তখন আদেশ হতে পারে । সে কথার জোর কত! পব্ত টলে যায়." 

লোকশিক্ষ1 দেবে তার 'চাপরাপ? চাই । না হলে হাঁসির কথা হয়ে পড়ে । 

আপনারই হয় ন1, আবার অন্য লোক! কানা কানাকে পথ দেখিয়ে 

যাচ্ছে। হিতে বিপরীত । ভগবান লাত হলে অন্ত দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ 

বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়।”১২ লোকশিক্ষকের ভূমিকার 

দায়িত্ব সম্বদ্ধে শ্রোতাদের সচেতন করিয়ে দিয়ে শ্রীরামরুঞ্চ আরও বলেন, 

“প্রকৃত প্রচার কি রকম জান? লোককে ন1 ভজিয়ে আপনি ভজলে যথেষ্ট 

প্রচার হয়। যে আপনি মুক্ত হতে চেষ্টা করে, মে যথার্থ প্রচার করে। ষে 

আপনি মুক্ত, শত শত লোক কোথা হতে আপনি আপনি এসে তার কাছে 

১২ কথামূত ১২1৮ 
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শিক্ষা লয়। ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে।” জ্রীরা মকৃ্ণ- 

পরিসেবিত পরিমগ্ুলের মধ্যে তার সংগৃহীত পু্পকোরকগুলি হ্বন্দরভাবে 

প্রহ্কটিত হতে উদ্যোগী হয়। এদিকে শ্রীরামক্ণ স্থির করেন, একটি 

আহ্ষ্ঠানিক ঘোষণার মধ্য দিয়ে জগন্মাতা-নির্বাচিত লোকশিক্ষককে 
সকলের মামনে তুলে ধরবেন । তাকে লোকশিক্ষার চাপরাস নিজে হাতেই 
লিখে দিবেন । 

১১ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, ১০৮৬ খ্রীষ্টা্ষ। সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা। 
শ্ররামকষ্জের গলরোগের যন্ত্রণা চরয়ে উঠেছে। গলার ভিতরের ক্ষত 
বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, রক্তপূঁজ ঝরছে। গলায় বাধ! হয়েছে গাদাপাতার 
পুল্টিস্। দেহ্ঘন্ত্ণ1 অগ্রাহহ করে লোকোত্তরপুরুষ লোকসংগ্রহের কাজ নিয়ে 

ব্স্ত থাকেন। তার নোককল্যাণের কর্মন্থচী অব্যাহত থাকে, অথবা 

বেড়েই চলে । তিনি বলতেন, “আমি কোনো জায়গায় আবদ্ধ নই | সব 
গেছে, কেবল এক দয়া আছে। " "যদি সহব্ববার জন্ম গ্রহণ করেও একজনের 

উদ্ধার সাধন করতে পারি তাঁও সার্থক বোধ করি।” সন্ধ্যাবেলা তিনি 

এক টুকরো! কাগজ চেয়ে নেন। তাতে নিবিষ্ট মনে লেখেন, “জয় রাধে । 

প্রেমময়ী ! নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে বাহিরে হাক দিবে, জয় রাধে 1৮ 

প্রকৃতপক্ষে তিনি লিখেছিলেন, 
“জয় রাধে পূমমোহি নরেন সিক্ষে দিবে 

| জখন ঘুরেবাহিরে 

হাক দিবে 

জয় রাধে |) 

লীলাবিলামের নিজস্ব সংবাদদাত] “উম” অনুপস্থিত হিলেন। লীলাঁপতি 

শররামঞ্জের আদেশে তিনি গিয়েছিলেন কামারপুকুর দর্শনে । নবঘুগের 

তীর্থ কামারপুকুর। তীর্থধাম়ের আনন্দমধূ সংগ্রহ করে শ্ীম কাশীপুর 
বাগানবাড়ীতে ফিরেছিলেন সেদিনই রাত্রি প্রায় এগারটায়। তিনি 

শ্রীরামকৃষ্ণকে ত।র তীর্ঘ দর্শনের বিস্তৃত বিবরণ নিবেদন করেন । প্রশ্নাদি 

করে শীরামকুঞ্জ অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ করেন । 

£শ্রীম” বাগানবাড়ীর নীচতলায় দাঁনাদের ঘরে এসে শোনেন লীলা- 
পতির বিচিত্র কীর্তি। ম্বচক্ষে দেখেন তার হাতে-লেখা হুকুমনাম]| বিশ্মিত 

পুলকিত শ্রীম তাঁর ভায়েরীতে তার হুবহু নকল করে রাখেন। তিনি 
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পাতার পুরানো € নৃতন ক্রমসংখ্যা ষথাক্রমে ৬৬৫ ও ১১৫। 
উপর্ধ স্বতাবশিল্পী শ্রীরামরুষ হুকুমনামা লিখে স্তারই নীচে একে.ন 

একটি তাৎপর্যপূর্ণ ছবি। ভাবব্যঞ্জনাময় একটি রেখাচিত্র । বামদিকে 

অ'বক্ষ একটি নুযৃত্তি। টানা চোখ ; পুরু ভ্র। মাথার গড়ন সাধারণ 

মান্ষের মাথার চাইতে বড়। দুটি সম্মুখে স্থির। ভার পিহনে মাথা 

উচিয়ে সাগ্রহে চলেছে একটি িখী | যেন নরেন্ত্রনাথের পিছনে চলেছেন 
শ্রীরামক্ষ্জ । নবঘোষিত লোকশিক্ষকের পিছনে জগৎ্পতি। 

সংবাদদাতা 'শ্রীমঃ আরও জানতে পারেন যে, শ্রীরামরুেের চাপরাস 
পেয়ে তেজীয়ান নরেন্দ্র বিদ্রোহ করেছিলেন, “আমি ওসব পারব না।”” 

শ্রীরামকষ্ণজ মুচকি হেসে বলেছিলেন, “তোর হাড় করবে” । এপ্প্রসঙ্গে 
স্মরণ করা যেতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণের ছুটো৷ উক্তি। তিনি নরেন্দ্রকে 

বলেছিলেন, “মা তোকে তাঁর কার্য করিবার জন্য সংসারে টানিয়। 

আনিয়াছেন”' । “আমার পশ্চান্তে তোকে ফিরিতেই হইবে, তুই যাইবি 
কোথায় ?” 

নরেন্দ্রনাথের জন্য লোকশিক্ষার 'চাপরাস' লিখে দিয়েই শ্রীরাম: 

ক্ষান্ত হন না| নরেন্দ্রনাথের মধ্যে লোকশিক্ষার শক্তি ও সামর্থ বাড়াবার 

জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা কক্নে। আধ্যাত্মিক সাধনা * সিদ্ধি হতে শুর ক'রে 

লোকব্যবহার পর্স্ত তিনি সকল বিষয়েই শিক্ষা দেন। এদিকে নরেন্দ্রের 

মধ্যে প্রত্যক্ষাহ্ভূতির জন্য আটুপাটু ভাব বেড়েই চলেছিল । সেদিন 

শনিবার, ২*শে মার্চ, দোলযাত্রা। ভন্ভির ফাঁগ কাশীপুর উদ্ধীন- 

বাটাকে করে তুলেছে মধুবুন্দাবন। সেদিনই একসময়ে লীলাপ্তি 
শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্ত্রনাথকে সান্থনা দিয়ে বলেন, “তুই যেজন্য কাদছিস, 

তোকে তাই দেবে।। কিন্ত তুই আমার জন্য খাট। তোর জন্য আমি 

এতদিন দুঃখ করলুম, তুই এদের জন্য একটু ছুখ কর। আমি ফোলো আন। 

খেটেছি ) তুই এক আনা খাট-তোকে গদি করে দেবো ।7১৩ 

নির্বাচিত নরেন্্রকে সর্বাশস্ন্দর ক'রে গড়ে তুলতে হবে। তারজন্ত 

১৩ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় £ শ্রশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, 
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শ্রীরামকৃষ্ণের কতই না আকুতি। শ্রীরামকুষ্জের সখের শিষ্চর্চার মধ্যেও 

ঘটেছে তার বিচ্ছুরণ। নই এপ্রিল, শিল্পী শ্ররামরু একেছেন একটি 

চিত্রপট । একথণ্ড কাগজে আক। রেখাচিত্র । বিকাল পাঁচট। নাগাদ 

শশীঠাকুর কাগজটি এনে উপহার দেন দানাদের ঘরে উপস্থিত নরেন্দ্রনাথ, 

কালীপ্রসাদদ ও “শ্রীম”কে । মনে রাখতে হবে এর পূর্বদিনেই নরেন্্রনাথ, 
কালীপ্রসাদ ও তারক বুদ্ধগয়া হতে ফিরেছেন। তারা বিশ্ষারিত নয়নে 
দেখেন, কাগজের একপিঠে লেখা রয়েছে, “নরেন্দ্রকে জ্ঞান দাও”? | তারই 

নীচে ্রীরামক্ষ্ক একেছেন একটি বাঘ ও একটি ঘোড়া । কাগজের উল্টো- 

পিঠে একেছেন একটি নারীর মাথা, তার মাথায় বড় একটি খোপা । শিল্পীর 

খেয়ালিপনা, ও শিল্পনিপুণত1 দর্শকদের মুগ্ধ করে, নরেন্দের জন্য তার আকুতি 

সকলকে বিম্মিত করে। 

নরেন্দ্রনাথের সাধন-ভজনের তীব্রতা বেডেই চলে, তার বৈরাগ্যবিধুর 
মনের ব্যাকুলতা সর্বগ্রাসী হয়ে গঠে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি চিরবাঞ্ছিত 

নিধিকর্প-সমাধিতে আরূঢ় হন। নরেন্দ্রনাথের সাধন-ভজনের ইতিহাস 

সার্ভে করে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, “আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য 
নির্ধারিত টাকা জমা দিতে যাইয়। কেমন করিয়া! তাহার চৈতন্যোদয় হইল 

.."এবং উন্নত্তের মত নিজ মনোবেদনা নিবেদনপূর্বক তাহার কৃপা লাভ 

করিলেন, আহার নিদ্রা! ত্যাগপূর্বক কেমন করিয়া তিনি এ সময়ে দিবারাত্র 
ধ্যান জপ ভজন ও ঈশ্বরচর্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন...কেমন করিয়া 

্পুরু-প্রদধিত সাধনপথে দৃচনিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়! তিনি দর্শনের পর 
দর্শন লাভ করিতে করিতে তিনচারি মাসেই নিরধিকল্পসমাধিস্থখ প্রথম অনুভব 
করিয়া! ছিলেন- এসকল বিষয় তখন আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইয়া 

আমাদিগকে স্তত্ভতিত করিয়াছিল ।” সম্ভবতঃ এপ্রিল মাসের শেষাংশের 

ঘটনা । এই নিধিকল্প-লমাধির সথখস্থৃতি চয়ন করে স্বামীজী পরবর্তাকালে 

বলেছিলেন, “সেদিন দেহাদ্দি-বুদ্ধির প্রায় অভাব হয়েছিল, প্রায় লীন হয়ে 
গিয়েছিলুম, আর কি! একটু “অহ ছিল, তাই সেই সমাধি থেকে ফিরে- 
ছিলুম। এরূপ সমাধিকাঁলেই 'আমি' আর 'ব্রন্মের ভেদ চলে যায়-সব 
এক হয়ে যাপ়_যেন মহাসমুদ্র জল, জল, আর কিছুই নেই। ভাব আর 

১৪ বাণী ও রচনা, ৯।পৃঃ ৯৯ 
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ভায়া সব ফুরিয়ে যায়।”১৪ দোতলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট খবর 
পৌছায় । তিনি নিধধিকার চিত মন্তব্য করেন, “বেশ হয়েছে, থাক খানিকক্ষণ 
এরকম হয়ে। গুরই জন্য যে আমায় জালাতন করে তুলেছিল ।” সেবক 
কালীপ্রসাদদের জবানীতে জানা যায়, সমাধি-ব্যুরখিত নরেন্্রনাথ দোতলায় 
ঠাকুর শ্রীরামরু্চের নিকট গিয়ে আবদার ধরেন, “আপনি আমাকে সেই 
আনন্দসাগরে যাতে সর্বদা থাঁকতে পারি দয়া করে তাই করে দিন” | ঈষৎ 
হেসে শ্রীরামরু্জ বলেন, “এখন না বে।”” ব্যগ্র নরেন্দ্রনাথ জিদ্ ধরেন, 

বলেন, “আমার আর কিছুই ভার্ন লাগে না, সর্বদাই নিবিকল্প সমাধি 

অবস্থায় থাকতে ইচ্ছা হয়।” শ্রীরামরুঞ্ণ বলেন, “সে ঘরের চাবি আমার 

হাতে । তুই এখন আমার কান্ত কর, পরে সময় হলে আমি চাঁবি খুলে 

দেব। নইলে তুই তোর স্বরূপ জানতে পারলে এই শরীরট1 খু করে ফেলে 
দিবি |” নরেন্দ্রনাথ প্রিরামকুষ্ণকে প্রণাম করে নীচে চলে যান 1১৫ 

নিধিকল্প-সমাধিস্থখের আম্বাদ পাইয়ে দিয়ে লীলাপতি শ্ররামষ' 

নরেন্দ্রনাথের লোকশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বাকী সকল বিষয়ের শিক্ষ] ক্রমে 

ক্রমে সম্পূর্ণ করে তোলেন ৷ সেবক শরৎ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন, 

'নরেন্ত্রনাথের জীবন গঠনপূর্বক তাহার উপরে নিজ তক্তমণ্ডলীর, বিশেষতঃ 

বালক ভক্ত সকলের ভারার্পণ করা এবং তাহাদিগকে কিরূপে পরিচালন 

করিতে হইবে তদ্িযয়ে শিক্ষ। দেওয়া ঠাকুর এইস্থানে করিয়াছিলেন” । 
নরেজ্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পূর্ণ স্ন্দর করে তোলেন নিজের হাতে নিজের 

পরিকল্পনানুষায়ী । 
“কালঃ কলয়তামন্মি”, বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ । মহাকালের তরঙ্গভঙ্গে রামরু্ণ- 

লীলাবিলাসের কেন্দ্রবিন্দু রামরুঞ্চাবয়ব লু্ধ হতে উদ্ভত। তিন চার দিন 

মাত্র বাকী । এক শুভমুহর্তে শ্ীরামরুঞ্চ নরেন্দ্রনাথকে তার সম্মুথে বসিয়ে 

তার দিকে একটুষ্টে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। নরেন্ত্রনাথ 

অনুভব করেন, ঠাকুরের দেহ হতে স্ক্ম তেজোরশ্বি তড়িকম্পনের মতো 
তার শরীরের মধ্যে মেঁধিয়ে যাচ্ছে । কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাববিহবল নরেন্দ্র- 

নাথ বাহাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। চেতন] লাভ করে দেখেন শ্ররামকৃষ্ণের 

চোখে জল, বেদনাশ্র । তিনি নরেন্ত্রকে বলেন, “আজ ষথাসর্বন্ব তোকে 

দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি। কাজ শেষ হলে 

১৫ ম্বামী অতেদানন্দ £ আমার জীবনকথা পৃঃ ১০৬ 
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ফিরে যাবি ।৮ শুনে, তাৎপর্য অবধারণ করে নরেজ্জনাথ ভাবে উছ্েলিত 

হন, বালকের মত কাদতে থাকেন। 

শ্ররামকষ্ণ মহাসমাধির পূর্বে একরাত্রে নরেন্ত্রনাথকে বলেন, “দেখ 
নরেন, তোর হাতে গুদের সকলকে দিয়ে যাঁচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান 
ও শক্তিশালী । এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে ন। গিয়ে 

একস্থানে থেকে খুব সাধনভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি” । নরেন্দ্রনাথ 

মাথা পেতে নেন এই গুরুদায়িত্ব। 
এত দেখে-শুনেও নরেন্দ্র মনের আকাশে অবস্মাৎ আবিভূত হয় এক- 

টুকরো সংশয়মেঘ। রামকষ্ণ-লীলাবিলাসের শেষাঙ্কের একটি দৃশ্যা। 

শ্ররামরুষ্* চিরকালের পরীক্ষার্থা। নরেজ্রের সন্দেহ-লেশ নিঃশেষে দূর 
করার জন্য শ্রীরামরুঞ্চ নিজেকে সম্পুর্ণ উন্মোচন করে বলেন, “এখনও 

তোর জ্ঞান হ'ল না? সত্যি'সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ সেই 

ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্*-তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়? | 
অন্ৃতাপ-জর্জরিত চোখের জলে নরেন্দরের সন্দেহের ধূলিবালি সাফ, হয়ে 

যায়। 

লীলাপতি শ্রীরামরুষ্ণ নরলীলা সম্বরণ করেন। ইন্দ্িয়গ্রাহ-অনুভূতির 

রাজ্য হতে অস্তহিত হয় রামরুষ্বিগ্রহ ৷ গুরুপ্রদর্খিত পথে অগ্রসর হন 
নরেন্দ্রনাথ ও উর গুরুভাইয়ের]। লক্ষ্য করে দেখেন তাদের প্রত্যেকের 
মধ্যে শ্রীরামকঞ্চসতার বিভিন্ন দিকের অন্ববিস্তর প্রকাশ । মনে পড়ে 
উপনিষদের বাণী, “একস্তথ। সর্বভৃতাস্তরাত্মা!, রূপং রূপং প্রতিরূপ বহিশ্চ”। 

সর্বভৃতাস্তরাত্ম শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন বিচিত্র প্রকাশ তার সম্তানগণের মধ্যে। 
গুরুনির্দিষ্ট পথ ধ'রে নরেন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশ করেন বিবেকানন্দরূপে। 

লোকশিক্ষকরূপে আবিভূ্তি স্বামী বিবেকানন্দ দেশে বিদেশে সমস্বয়াচার্য 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী জগদ্ধিতায়, লোৌকহিতায় প্রচার করলেন । তিনি সঙ্গী- 

সাথীদের সাদর আহ্বান জানিয়ে বললেন, “শোন্ শ্রীরামরু্জ জগতের জন্য 

এসেছিলেন, আর জগতের জন্য প্রাণট] দিয়ে গেলেন। আমিও প্রাণট] 

দেবো, তোমাদেরও সকলকে দিতে হবে ।” ভগবান শ্রীরামরুষ্ণ যে গুরুদ্ায়িত্ 

পালনের জন্য তাঁকে চাপরাস দিয়েছিলেন সে-দায়িত্ব তিনি পুরোপুরি পালন 
করেছিলেন । শ্রীরামরুঞ্জের প্রতিরূপ স্বামী বিবেকানন্দ । তার প্রাণসখ। 

শ্রীরামকঞ্ধকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছিলেন, 
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প্রভু তুমি, প্রাণসথা তৃমি মোর । 

কতু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি | 

বাণী তুমি, বীণাপাণি কে মোর, 
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী ॥'১৬ 

রামকুষ্ষবাণীর অমৃর্ত্যরূপ বিবেকানন্দ রামরুষফ-ভাবতরঙ্গের জর্বগ্র।সী গ্রাবনে 

ভাসিয়ে নিয়ে যান জাতিধন্ননিবিশেষে সকল মানুষকে | বিবেকানন্দ-জীবনের 

সামগ্রিক মূল্যায়ন ক'রে গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দজী বলেছিলেন, "10085 
116 [01116 10 (116 615 191691 0176 716106101) 01 1715 019556৫. 

19516 5 “090 ৮1060 1015 170155101) 9/010 ০6 10151160116 ৮/০01৫ 
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বিবেকানন্দবিগ্রহ পঞ্চভৃতে মিশে গেছে, বিষৃত্য বিবেকানন্দ হ্বস্বাতক্থ্যে 

বিদ্যমান । 

রামকৃষ্*-তাবতরঙ্গের চেতনালোকে বিশ্বের দিক্-দিগন্তরে জলে উঠেছে 

শতসহত্র জীবনদীপ, কিন্তু দীর্ঘকালের পুপ্ীভূত অন্ধকার নিঃশেষে দূর করার 

জন্য প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ জলস্ত জীবনদীপ--সেই দ্রীপসকলকে জালাব|র জন্ত 
লোকশিক্ষক বিবেকানন্দ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । তিনি নিজমুখে অঙ্গীকার করেছেন” 
“1300 ] 50811 001 06956 10 011, 1] 51181] 111810116 1)61) 6৬০:৬- 

₹/1616) 01001] 006 %/0110 5081] 10009%/ 01090 1015 0106 ৬/10) 09০.১৮, 

“চাপরাস্* প্রাপ্ত লোকশিক্ষক বিবেকানন্দের লোকহিততায় কর্ম চলেছে; 

চলবে । 

১৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ খণ্ড । ২৭২-৩ 
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হাসলমাধিল পলেন্ তিনদিন 

মান্থষের মাঝে ভগবানের লীলাবিলাস শুধুমাত্র ভক্তি মধু-আম্বাদন ও 
বিতরণের জন্য নয়। এখানে মানুষ শুধুমাত্র তার খেলার দৌসর নয়, 
মানুষের মাঝে ভগবানের অবতরণ ত্রিতাপপীড়িত মানুষকে সাহায্য করার 

জন্ঠ। তিনি ব্যথিত মানুষের পাশে স্থহৃদের মত এসে দাড়ান । তিনি হতাশ 

মান্ৃষকে উদ্দ্ধ করেন। তিনি অকল্যাণের আক্রমণ প্রতিহত করে কল্যাণের 

শক্তিকে সদ করেন । তিনি সামাজিক মানুষের অতভ্যুদয়ের জন্য যুগোপযোগী 

ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। অবতার তারণ করেন, অবতার যুগসমুদ্ধর্ত!। 
বর্তমান সমস্তাময় যুগের দিশারী ভগবান শীরামকৃষ্জ। তিনি তার 

বিচিত্র নরলীল]| সাঙ্গ করেছিলেন ১৮৮৬ খ্বীষ্টাব্বের ১৬ই আগষ্ট। তার 
লীলাবিলামের প্রতিটি ক্ষণ লোককলযাণে উৎসর্গাকৃত। তিনি তার দেহ 

তিলে তিলে বিণর্জন দিয়েছিলেন বহুজনহিতায় বহুজনন্থখায় । তার দেহ 

নৈমগিক নিয়মে ক্যান্সার-রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তার হ্থঠাম দেহ 
পর্ুদ্ত হয়ে পড়েছিল । কিন্তু তার লোকহিতকর-কর্মের বিরাম ছিল ন]1। 

দুর্বল মান্থুষকে সাহাধ্য করার জন্য তিনি সর্বদাই ব্যগ্র ছিলেন। ছূর্বল 
মাহষের ব্যবায় ব্যধী তিনি করুণাত্তর্বরে বলেছিলেন £ শরীরটা কিছুদিন 

থাকতো, লোকদের চৈতন্য হতে1:"-ত। রাখবে না। 

তার ভাগবতী তন্থ অপ্রকট হয়। হাহাকার করে ওঠে তার কপাকাজ্ষী 

ও কুপাধন্য মানুষেরা । তাদের অন্তরের বেদনা ঝরে পড়ে অশ্রু হয়ে, 

আকাশ বাতাসও যেন সমবেদনায় কেদে ওঠে । ভক্তগণ কাতরকণ্ঠে 
আর্তনাদ করে-_ 

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায় ? 

( আমি ) ভবে একা, দাওহে দেখা প্রাণসখা রাখ পায়। 
তার পাঞ্চভৌতিক দেহ কাশীপুরের শশানঘাটে ভন্মীভূত হয়, অপক্ষীকত 

হয়। ভক্তগণ তার পৃতাস্থি ও চিতাতম্ম সঘত্রে একটি কলসীতে সংগ্রহ করেন। 
তারা 'জয় রামকুষ্ণ' ধ্বনি দিতে দিতে কলসী নিয়ে আসেন কাশীপুরের 
উদ্যানবাটাতে। 

(২২৬) 



প্রত্যক্ষদর্শী অডভূতানন্দজী তার স্বৃতিকথাতে বলেছেন £ “তার (প্রীরাম- 
রু্ণের ) অস্থি আর ভন্ম একটি কলসীতে পুরে শনীভাই মাথায় করে বাগানে 
এনেছিলে|। ঘেবিছানায় তিনি শুতেন সেইখানে কললীটি রেখে দে ওয়] 

হোলে11+১ 

অপর প্রত্যক্ষদরশী স্বামী অভেদানন্দ তার স্বতিকথাতে লিখেছেন পরবর্তী 

ঘটন] £ “সেই রাত্রে আমরা সকলেই প্রীপ্রীঠাকুরের ঘরে অস্থি রাখিয়া তাহার 

পবিত্র জীবনী আলোচন1 করিতে লাগিলাম এবং ধ্যান-জপে মনোনিবেশ 

করিয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনজনিত দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিলাম | নরেন্্র- 

নাথ পুরোভাগে বিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অহৈতুকী বিচিত্র রূপার কথ]! বলিয়া 

আমাদের কখনও কখনও সান্বনা দিতে লাগিল । কিন্তু তাহ! হইলেও আমর 

তখন সকলেই নিজেদের অপহায় বলিয়া ভাবিতে লাগিলাম । তাহার পর কি 

করিব কিছুই ভাবিয়া! ঠিক করিতে পারিলাম না|” আমার জীবনকথ] পৃঃ ১২২ 
তখন মেবকদের বেদনাবিধুর মন শ্রান্ত, এবং দেহ পরিশ্রমে ক্লান্ত । তবুও 

ক্রমে মনের আবেগ শান্ত হয়ে আসে। প্রশান্ত মনের দর্পণে ভেসে ওঠে 

অনিন্দ্য শ্রীরামরুপ্ৎমূখপদ্ম । তার হদয়নিওড়ানে| ভালোবাসার মধুর স্মৃতিতে 

ক্ষুব্ধ হয় মনের সাময়িক প্রশান্তি । স্বতিপট উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তার 
প্রাণমাতানে। দিব্যবাণীর ঝলকে | রাত্রি অতিবাহিত হয়। 

পরের দ্িন। মঙ্গলবার, ১৭ই আগষ্ট, ১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্ | 

অনেকেরই বোধ হয় মনে পড়ে নরেন্ত্রনাথের একটি উক্তি। তিনি 

যথার্থই বলেছিলেন ; “4৯11 0015 111 00581 1110 ৪ ৫198 10 00 

11%95) 0019 10 100610019 %/111 161)91]) 1010 0$.৮( এই সমস্তই আমা- 

দিগের জীবনে যেন স্বপ্নের মতো মনে হইবে এবং ইহার স্থৃতি অন্তত: আমাদের 

মধ্যে থাকিয়া যাইবে | স্বামী অভেদানন্দ £ আমার জীবনকখ] পৃঃ ৭৯ 

১ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্থৃতিকথা, পৃঃ ২৬৩ । শ্রীশ্রীরামকূষ্ণ- 

পু'থিকার ও অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী অক্ষয়কুমার দেন লিখেছেন £ 
কলের পুতুল সম খুখে নাই স্বর। 
লইয়! দেহাবশিষ্ট কলসী ভিতর 
সে স্থখের বাগান নাহিক আজি আর। 
আধারের চেয়ে অতি নিবিড় আধার | 
পাষাণে বাধিয়! বুক সন্ধ্যাসী গণে। 
শুদ্ধাচারে কলশীটি থুইল ঘতনে ॥ ( পৃঃ ৬১১) 

(২২৭) 



গৃহী ভন্তদ্দের মনও বেদনায় ভারাক্রান্ত । লময়ে সময়ে ঝরে পড়ে 
বেদনার অশ্রবিন্দু। হতাশার কুয়াসা ঘিরে ধরে চারিদিক থেকে। সমাচ্ছন্ 
হদ্দয়*আকাশে মাঝে মাঝে ঝলক্ দেয় ম্বতির বিজলি। ম্বৃতি যেন 

কালজয়ী । 

গৃহী তক্তদ্দের কয়েকজন উপস্থিত হয়েছেন মুরবিব রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে 

মধু রায়ের গলিতে বাড়ী । উপস্থিত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, স্থরেশচন্জ্র মিত্র, 

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও রামচন্দ্র দত্ত আলোচনা করেন। প্রশ্ন উঠেছে £ 

শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি-মন্দিরে ভোগ দ্রেওয়! হবে কি ন11+ মহেন্জরনাথ 

ওরফে মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা কর হয়। তিনি উত্তরে বলেন, তাকে 

16016561 করার কাহারও সাধ্য নাই__ 000115119 দেশে (তিনি. থাকলে 

তাদের সঙ্গে কিছুট। মিলতে] । 

এই দিনটির বিবরণীর প্রথমেই মাষ্টারমশাই লিখেছেন £ ০6১ 01 10009 

/৯095016, 176 15 11] 01061, 

এই ভাবটি পুথিকার ছন্দোবদ্ধ পদে প্রকাশ করেছেন £ 
ভক্তের হৃদয় তার বৈঠকের খানা । 

ঠিক ঠিক ভক্তমাত্রে সকলের জান] | 
এক এক ভাবে প্রভূ এক এক ঠাই। 

, তক্তের সমষ্টিমধ্যে আগোটা গৌসাই ॥ 

ভাবরূপে ভক্তের হদয়মধ্যে খেল]। 
ভক্তের করান কর্ম নিজে দিয়া ঠেল1॥ (পৃঃ ৬৩১) 

মাষ্টারমশাই ও দেবেনবাবু সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন। কথা বল্তে 

বল্তে পথ চলেন। কর্ণওয়ালিস গ্্ীট হতে বেরিয়েছে বৃন্দাবন বস্থ লেন। 

১১নং বুন্দাবন বস্থ লেনে শিবচন্ত্র গুহর কালীমন্দির। ১২৫৭ সালে প্রতিপ্রিত। 

এই মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণের স্থৃতির সঙ্গে জড়িত। সেই কালীমন্দিরে উপস্থিত 

হয়ে মাষ্টারমশাই মনের খেদ প্রকাশ করেন। 

ক্রমে তার] পৌছান বলরাম বস্থুর ভবনে । সেখানে ভক্ত গিরিশচন্দ্র 
উপস্থিত হয়েছেন। দরদী ব্যক্তিদের দেখে বোধকরি গিরিশচন্দ্রের স্থৃতিমেঘ 

চঞ্চল হয়ে উঠে। গিরিশচন্ত্র স্বতি-বর্ষণ করে সেই ভার লাঘব করেন। 

(২২৮) 



তিনি বলতে থাকেন: এখন বুঝছি তার (শ্রীরামকষ্ধের) কত কষ্ট 

হয়েছিল। 

“এই বাসনা ষেন তার ৫।$০11915 বলে কেউ ত্বণ। না করে ।+২ 

“আমার ওখানের (জন্য) আর কোন 10595 নাই-_-তবে মাঠাকুরণীর 

জন্য - 

'তাকে এক দেবতা জানতুম--আর কাউকেই জানি নাই -জানবো 
না।১৩ 

বলরামবাবু বলেন £ “ওরা কি করেন? 

'দক্ষিণেশ্বরে ঘর নিলেই হতো -_দেখন] শেষে শৃন্যে দেহত্যাগ 1১৪ 
মা্টারমশায় সেখান হতে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে ঘান। জগন্লাথমন্দিরে 

যান। 

পরবর্তী দৃশ্ঠে দেখা যায় মাষ্টারমশাই গঙ্গান্সান করে কাশীপুর বাগান- 
বাভীতে উপস্থিত হয়েছেন । নীরব নিস্তন্ধ কাশীপুর-বাগান | এখানকার 

ঘরদোর, রাস্তাঘাট, গাঁছপাঁল1 সবকিছু তাঁর মধুরম্্তিতে বিমণ্তিত। কত শত 
মধুর ও বেদনী-বিধুব ম্তি শরতের ছিন্ন মেঘের মত ভক্তজনের মনের নীল 
আকাশে ভাস্তে থাকে । দোতলার প্রসিদ্ধ হলঘর | ঠাকুর শ্রীরামকষ্ধের 
ব্যবন্ৃত শয্যার উপরে রাখা হয়েছে ভম্ম ও পৃতাস্থি পূর্ণ তাত্রকলম। স্থাপন 
কর] হয়েছে শ্রীরামক্প্জের একখানি প্রতিরতি ।৫ ভায়েরীতে মাষ্টারমশাই 

এই ঘরটিকে লিখেছেন 'সমাধি-ঘর'। 

২ কৃপাপাগর শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটারের গিরিশচন্দ্র ও অপর কয়েকজনকে 
আশ্রয় দিলে কোন কোন উন্নাসিক ব্যক্তি কট,ক্তি করে। শিবনাথ 
শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিগণ শীরামকুঞ্চ সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে দ্বিধ! 
করেন না। গিরিশচন্দ্রকে জড়িয়ে পাছে কেউ শ্রীরামরু্ণ সম্বন্ধে 
কোন নিন্দা করে এই আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে গিরিশচন্ত্রের 
উদ্ভির মধ্যে । 

৩ ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র সাময়িক ভাবোচ্ছাসে এখানে ষা বলেছেন, 
তার অনেককিছুই পরবর্তীকালে পরিবত্তিত হয়েছিল | 

৪ শ্রীরামরুঞ্ণ কাশীপুর বাঁগানবাড়ীর দোতলার হলঘরে মহাসমাধি লাভ 
করেছিলেন । সে সম্বন্ধে বলেছেন বলরাম । 

« শ্রীপ্রভুর ভোগ-রাগ পূজা-সহকার ॥ 
আজি হতে আরম্ভ করিল নিয়মিত। 
শষ্যায় শীমূত্তি এক করিয়া স্থাপিত ॥ (পুঁথি, পৃঃ ৬৩১ ) 

(২২৯) 



ইতিমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল । সে-সম্বদ্ধে অদ্ভুতা- 
নন্দজী পরবর্তীকালে বলেছিলেন £ “পরের দিন গোলাপ মা এসে খবর 

দিলো--মাকে উনি (ঠাকুর )দেখা দিয়ে হাতের বাল! খুলতে নিষেধ 
করেছেন । বলেছেন--“আমি কি কোথাও গেছি গো? এই ত রয়েছি ; শুধু 
এর থেকে ওঘরে এসেছি ।, গোলাপ-মার কথা শুনে যার সব ছুঃখ করছিলো। 

তাদের সন্দেহ মিটে গেলো|। তারা তখন সকলে মিলে বললে-_“সেবা 

যেমন চলছিলে। তেমনি চলবে | সেদ্দিনে ত নিরগ্রনভাই, শশীভাই, 

বুড়োগোপাল দাদা আর তারকদাদা সেইখানে রইলো । হাম্নে আর 
ষোগীনভাই মায়ের কথামত ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করতে কলকাতায় 
গেলুম ৷ ছুপুরে সেদিন ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হোয়েছিলো। সবাই মিলে 

তার ঘরে কীর্তন কোরেছিলে11”. (শ্রীত্রীলাট মহারাজের স্থৃতিকথা, 

পৃঃ ২৬৩ ) 

হলঘরে বসে বসে শ্রীম সেবক শশীর কাছে শোনেন ঠাকুর শ্রীরামকষ্জের 

মধুরভারতী। শশী প্রথমেই বলেন যে একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে 
ধমক দিয়ে বলেছিলেন £ তুই ছেলেদের রাজা (তুই অমন কাজ করবি 
কেন ?)। 

সেদিনই শ্রীরামরুঞ্ণ শশীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন £ কেমন আছিস? 
একের পর এক স্থৃতি এসে ভীড় করতে থাকে । একদিন শ্রীরাম 

শশীকে বলেছিলেন : ওরে বালিস-মাছুর রাখ, তাঁ না হলে ৬৪1০ করতে 

( দেখতে ) আসবে কেন? 

আবার একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কালীপ্রসাদ্কে বলেছিলেন : তুই কিআর 

আমার সেবা করবি নি? (তুই জ্ঞান জ্ঞান করিস) আমায় কিছু জ্ঞান 

শিখিয়ে দে। 

শশ্লী বলেন অপর একটি কাহিনী । শ্রীরাম একদিন মুড়ির মধ্যে 

সামান্য করণ ছিটিয়ে বলেন : নরেন্দ্র, রাখাল-এই তোদের শেষ হ'ল। 
শ্রীরামরুঞ্চ একদ্দিন সেবক হরিশকে বলেছিলেন : দশটা? বেল! এখনও 

নাস নি.'শ্যাম] পাগল হলো, এখানকার নিন্দ। হবে। 

রে।গাক্রাস্ত ঠাকুরের সেবার জন্য হরিশ কাশীপুর বাগানবাড়ীতে এসে 

বাস করছিলেন। কয়েকদিন পরে বাড়ীতে ফিরে গেলে তার মস্তিষ্কের 

বিকার ঘটেছিল । তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। 

( ২৩০ ) 



সেবক শশীর কাহিনী শেষ হতে না হতেই সেবক হরিশ তার ম্মতির 
দুয়ার উন্মোচন করেন। তিনি জগগ্নাথধামে গিয়েছিলেন, সেখানকার তার 
এক অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আহায় জানিয়ে 

ছিলেন শ্রীক্ষেত্রে_বুক চিরে নাড়িতুড়ি দেখিয়েছিলেন ।৬ 

ঠাকুরের মহাসমাধির দিনে হরিশ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে শ্রীরামরষ্ণ তাঁকে 

বলছেন: লক্ষী আমি ( চল্লাম) তুই রইলি। 
মাষ্টারমশাই তাকে মনে করিয়ে দেন কয়েকটি মূল্যবান পুরানো" স্বৃতি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন হরিশের জ্ঞানীর ভাব। তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন 
মাটি চাপ] সোনার মত জ্ঞান চাপা থাকে ।৭ 

এবার সেবক তারকনাথ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় উপলব্ধ একটি ছুর্লত 

অভিজ্ঞতার কাহিনী । তিনি বলেন £ ( দেখলাম ) কালী অনন্ত শোত-_ 

তখন শোক নাই, / দুঃখ নাই ) 

মাষ্টারমশাই তারকনাথকে মনে করিয়ে দেন তার একটি বাত্তি গত মধুর 
স্থৃতি। দক্ষিণেশ্বরে কালীঘরের সামনে শ্রীরাম ভাবের ঘোরে তারক- 
নাথের মুখ ধরে চুম্ছন করেছিলেন ।৮ 

৬ হরিশ জগন্নাথদর্শনের জন্য পুরী গিয়েছিলেন। একদিন তিনি 

সমুদ্রের ধারে ভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন । জেইসময়ে তিনি দেখতে 

পান যে টোটার গোগীনাথ তাকে দর্শন দিয়ে বলছেন £ আমি 

একরূপে পরমহংস হয়ে আছি। (মাষ্টারমশাইচছের ভায়েরী, পৃঃ৭০৩) 

কথিত আছে চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাগবতী তন্গ টোটার গোপীনাথ- 

বিগ্রহে অন্তল্গন হয়েছিল । সেবক হরিশ এখানে নৃসিংহাবতারের 

কথা বলছেন । 

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামুতের মধ্যে দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ বলছেন £ 

“হরিশকে বললুম, আর কিছু নয়, সোনার উপর ঝোড়া কতক মাটি 

পড়েছে সেই মাটি ফেলে দেওয়া ।১ ( কথামত ৩।১০।২) 

৮ “ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘর হইতে বহির্গত হইয়া চাতালে ভূমি 

হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন ।...ঠাকুর তারককে চিবুক ধরিয়! 

আদর করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়] বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন ।” 

( কথামৃত ৪1৫1১) 

( ২৩১ ) 



নয়েজন!খ চাদর মূড়ি দিযে শুয়েছিলেন। তিনি মাষ্টারমশাইকে জানান, 
£তিনি ঘুষাচ্ছিলেন না, স্থৃতি মন্থন ক'রে চলেছিলেন। 

নরেজ্জনাথের শাগ্লিত অবস্থা দেখে অনেকেরই মনে পড়ে মাস কয়েক 
পূর্বেকার একটি ঘটনা । এই ঘটন] সম্বন্ধে অতেদানন্দজী লিখেছেন £ 
“একদিন কাশীপুরের বাগানবাটার নীচের হুলঘরে চিৎ হইয়া শুইয়া ধ্যান 
করিতেহিলেন এবং দেঁহবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অবগুব্রদ্ধে মন স্থির করিবার চেষ্টা 

করিতেছিলেন-_-এমন সময়ে তাহার মন ত্রন্মে একাগ্র হইয়া নিবিকল্প অবস্থায় 

পৌহিয়। নিরোধ-সমধিতে মগ্ন হইয়| রহিল । তখন বাহ-জগত ও দেহজ্ঞান 

লুপ্ত হইয়া বরন্মানন্দ-সমূত্রে মন ডূবিয়া গেল। এই অবস্থায় অল্লক্ষণ থাকিয়া 
মন নীচে নামিয়া আদে।"৯ শ্রীরানকঞ্ণ সন্তানদের অনেকেই উপস্থিত 
ছিলেন সেখানে । তাদের কেউ কেউ অন্ুবৃত্তি করেন সেই কাহিনী-সন্বন্ধে 

নিজ নিজ অভিক্ততা। কালীপ্রসাদ বলেন, নরেন্দ্রনাথকে সমাধিস্থ অবস্থায় 
মনে হচ্ছিল মৃতদেহের মত।১০ পরে খন দেখ! গেল প্রাণ ধুক্ ধুকু করছে 
তখন সেবকদের একজন দোতলায় গিয়ে ঠাকুরকে সংবাদ দিয়ে এসেছিলেন । 

অন্বতলাল বন উপস্থিত হয়েছিলেন । তিনি ঠাকুরের শ্রীমুখ হতে শোনা! 
তার বাল্লীল|র কাহিনী বলেন। বালক গর্দাধর সুন্দর ছবি আকতেন, 
দেবদেবীর মৃত্তি গড়তেন, আবার সেই মূর্তি ছন্র আন! দরে বিক্রয় 
হয়েছিল।১১ শ্রীরামকুঞ্চের বাল্যলীলার কাহিনী সবাই মুগ্ধ হয়ে শোনেন। 

অম্ৃতলাল বলেন £ প্রথম দেখার সময় (তিনি হৃদয়কে বলেছিলেন-_ 

আরে সেই না? সম্ভবতঃ ঠাকুর শ্রীরামকু্জ তাকে শল্ভু মল্লিকের বাঁডীতে 
বক্তৃতা দিতে দেখেছিলেন । 

রাখাল মন্তব্য করেন ; কেশববাবুকে দেখে (ঠাকুরের ) পাচ বছরের 

বালকের (ভাব হয়|) 

৯. স্বামী অভ্দোনন্দের “আমার জীবনকথা”-গ্রন্থের হস্তলিখিত পাওু- 
লিপি। 

১* তুলনীয় বর্ণনা লাটু মহারাজের স্থতিকথাতে পাওয়া যায়। 
“নিরঞরন ভাই তাই না দেখে ঠাকুরকে এসে বললেন, “লোরেনবাৰু 
মার গেছেন। তার দেহ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে”। (পৃঃ ২৫০) 

১১ ২৮শে ভিলেম্বর, ১৮৫৫ খ্রীঃ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিক্রমুখে এই কাহিনী 

বলেছিলেন কয়েকজনকে । 

( ২৩২) 



“যোগীন বলেন £ তিনি বলেছিলেন “অমৃত আপনার লোক ? 
অন্ৃতলাল : কবে বলেছেন? 

ঘোগীন £ দক্ষিণেশ্বরে | 

অতঃপর সেবক ষোগীন তার পাজী দেখার কাহিনী বলেন সবাইকে । 
১৫ই আগষ্ট, ৩১শে শ্রাবণ সকাল আটট] নাগাদ ঠাকুর সেবক যোগীনকে 
বলেছিলেন পঞ্জিকা থেকে ২৫শে শ্রাবণ হ'তে প্রতিদিনের তিথিনক্ষত্রাদি 

পড়ে শোনাতে । ষোগীন পভ তে থাকেন । ঠাকুর ৩১শে আাবণের তিথি- 
নক্ষত্র প্রভৃতি শুনেই ইঙ্গিতে বলেন পঞ্জিকা রেখে দিতে । পরে দেখ! গেল এ 

দিনটিকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন মহাসযাধিযোগে তার দেহরক্ষার জন্য | 

মাগ্টারমশাই লিখেছেন, “সেদিন রাত্রে সঙ্কীর্তন হয়েছিল। স্বামী 

অদ্ভুতানন্দ তার স্থ্ৃতিকথায় বলেছেন £ “রাতে স্থজীর পায়েস কোরে তাকে 
নিবেদন করা হোলো । ফিন্ রামনাম শুনানো হোলো।। তারপর সব থে 
যার বাড়ী চলে গেলো। হাম্নে, গোপালদাদ1 আর তারকদাদা সেইখানে 
রয়ে গেলুম' (ম্থৃতিকথা, পৃঃ ২৬৩ )। 

বুধবার, ১৮ই আগঞ্ট, ১৮০৬ শ্রীষ্টাবদ | 
কাশীপুর-বাগানবাড়ীতে ঠাকুরের ঘরে অনেকে উপস্থিত হয়েছেন । ঠাকুর 

শ্রীরাম?স্চের পটের সামনে বমে সকলে কীর্তন করেন । রামলাল দাদা 

শ্রকচের বাল্যলীলার গাঁন করেন। বালক রুষ্ণের নীচু বিষয়ক গানটি 

গাইতে গাইতে তার হদয় উদ্বেলহ্ক্ে ওঠে | চোথ কেটে অবাধ অশ্রর ঢল 

নামে। 

পরবতী এক দৃশ্যে দেখা গেল তারকনাথ মা্টারম*াইকে বলছেন £ 

দুনিয়ার দুঃখ কি একবার দেখা ঘাঁক। 

অপর এক দৃশ্ঠে কালীপ্রদাদ মাষ্ট'রমশায়ের কাছে উ:কা চান। তিনি 

বিজয়ক্নঞ্চ গোস্বামীর কাছে শুনে গয়ার নিকটে বরাবর-পাহাডে এক সিদ্ধ 

হঠযোগীকে দেখ তে গিয়েছিলেন | সেখানে তার মন টেকে না। ঠাকুর 

্ররামকৃষ্ণের জন্য তার মন ন্যাকুল হয়ে ওঠে । তিনি এক ব্যক্তির কাছ হতে 

( সম্ভবতঃ উ্নেশবাবু ) পাচ টাক) ধার ক'রে ট্রেনে চেপেছিলেন এবং বালী- 

ষ্টেশনে পৌছে গঙ্গ। পার হয়ে কাশীপুরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন । 

সেই ধারের টাক1 শোধের জন্য তিনি এখন মাষ্টারমখ|য়ের কাছ থেকে পাচ 

টাকা গ্রহণ করেন । 

( ২৩১) 



একটি দৃশ্তে দেখা! গেল, বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন সেবক শশীর 
পিতা ঈশ্বরচন্দ্র। উদ্দেশ্ঠ পুত্রকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এদিকে 
শ্রীরামকঞ্-বিহনে শনীর অবস্থা 'আমার জীবন-ধন বিহনে জাধার হেরি এ 

তুবন।' শশী বিনীতভাবে পিতাকে উত্তর দ্েনঃ দেখুন এখন মাথার 

ঠিক নাই--কেমন ক'রে করে বলি--। 

বিকাল পাচট? নাগাদ উপস্থিত হয়েছেন লিথির ব্রাহ্মণ । সেখানে 
উপস্থিত আছেন স্ুরেশবাবু (স্থরেশচন্দ্র মিত্র )। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি 

প্রসিদ্ধ উপমী__মন হচ্ছে ধুবির কাপড়ের মত | যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ 
হবে। এই উপমাটি প্রচলিত উপমা-মন দর্পণের অপেক্ষা অধিক হদয়- 
গ্রাহী। এবিষয়ে বুঝিঘ্নে বলেন স্থরেশচন্ত্র। ইতিমধ্যে নৃত্যগোপাল 

সেখানে উপস্থিত হন । তিনি সমর্থন করে বলেন £ শ্রীকষ্চচৈতন্থই (ঠাকুর ) 

রোমকৃষ্ হবেন । 

নৃত্যগোপালের মন সামান্যতেই উদ্দীপ্ধ হয়। গান শুনতে শুনতে তিনি 

ভাবস্থ হয়ে পড়েন। 

যদিও স্বামী অদ্ভুতানন্দের ম্থতিকথাতে পাই “তিন-চার দিন পরের 
ঘটন।, কিন্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে মনে হয় ঘটনাটি ঘটেছিল এ দিনেই । 
অদ্ভুতানন্দজীর জবানীতে ঘটনার বিবরণ এইরূপ £ “তিন-চারদিন পরে ম' 
হামাকে, গোলাপ-মাকে আর লক্ষমীদিদিকে সঙ্গে নিয়ে একবার দক্ষিণেশ্বরে 
গেলেন, সন্ব্যের আগেই তিনি কাশীপুর-বাগানে ফিরে এলেন । "শুনেছি 

সেদিন বিকালের দিকে রামবাবু বাগানে এসেছিলেন । ছুপুরে শশীভাই, 
নিরগ্রনভাই, লোরেনতাই, রাখালভাই ও বাবুরামভাই এসেছিলে] | রামবাবু 

নাকি আশ্রম তুলে দিতে চেয়েছেন, আর সকলকে নিজের নিজের বাড়ী 
ফিরে যেতে বলেছেন । একথা শুনে নিরঞ্জনভায়ের আর শশীভায়ের ভারী 
ছুংখু হয়েছিলে]। তাদের ইচ্ছা, যেমন চলছে ঠাকুরের সেবা তেমনি রোজ 

রোজ চলুক | (স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৬২-৪) 

স্বামী অভেদানন্দের স্থতিকথাতে পাই £ “আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, 
শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি তাহ1 হইলে কোথায় রাখ! হইবে? রামবাবু বলিলেন, 
“কাকুড়গাছিতে তাহার যোগোগ্ান আছে, সেইখানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি 

সমাধি দেওয়া]! হইবে ।**গ্রপ্রঠাকুরের সমাধি-মন্দির পবিজ্র গঙ্গার তীরে 

না হইয়া যোগোদ্ধানে কিভাবে হইবে তাহা আমর] চিস্তা করিতে 

( ২৩৪ ) 



লাগিলাম।**'তিনি (রামবাবু) শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থি তাহার 

যোগোগ্ঠানেই সমাহিত করিতে মনস্থ করিলেন । তিনি তাহার স্থির-সিদ্ধাস্ত 

আমাদিগকে জানাইয়। সেই রাত্রি বাড়ী ফিরিয়। গেলেন। রাত্রি অধিক 
হইল ।-'*আমরা সকলে স্থির করিলাম ষে, শ্রীঞ্নঠাকুরের পবিত্র অস্থির 

বেশী অংশ কলস হইতে বাহির করিয়া একটি কৌটাতে রাখিয়া কৌটা 
বাগবাজারে ভক্ত বলরামবাবুর বাড়ীতে লুকাইয়1 রাখা হউক এবং রামবাবু 

যেন ঘুণাক্ষরে সেই কথা কোন রকমে জানিতে না পারেন। পরে রামবাবু 
আসিলে বাকী অস্থি কলসীসহ তাহাকে দেওয়া হইবে । আমাদের সিদ্ধান্ত 

মতে তাহাই কর] হইল ।...তাহার পর নরেন্দ্রনাথ বলিল £ “দ্যাখো, 

আমাদের শরীরই শশ্রঠাকুরের জীবন্ত সমাধিস্থান। এসে। আমরা সকলে 
টার পবিত্র দেহের ভন্ম একটু করে খাই ও পবিত্র হই।” নরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম 
কলসী হইতে সামান্ত অস্থির গুড়া ও ভন্ম গ্রহণ করিয়া “জয় রামকষ্ণ বলিয়া 

ভক্ষণ করিল। তারপর আমর] সকলেই তাহাকে অনুসরণ করিয়া! নিজেদের 

ধন্য জান করিলাম ।” (আমার জীবনকথা, পৃঃ ১২২-৪ ) 
এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য শ্বামী শিবানন্দের স্ৃতিকথ1। তিনি বলেছিলেন £ 

“স্বামীজী ঘড়াটি হতে সমুদয় বড় একটি কাপড়ে চালেন। একটি ক্ষুদ্র অস্থি 

খণ্ড গুড়াইয়। স্বয়ং উদরস্থ করেন ও বলেন, গ্চাখ ওদেশে ( তিব্বতে ) বড় 

বড় লামাদের অস্থিকণা এরকম থেয়ে থাকে । আয় তোরাও একটু খা ! 
এরূপে এ পৃতদেহের অস্থিকণিক] উদরস্থ হওয়া মাত্র দেখা গেল শ্রীশ্রীস্বামীজীর 

ঘোর মাতালের মত নেশা উপস্থিত হইল । তিনি নিজেও এরপে গ্রহণ করায় 
একট মত্ততা সেদিন অনুভব করিয়াছিলেন 1”, (স্বামী কমলেশ্বরাঁনন্দ : 
শ্রীরামরু*-পরিকর প্রসঙ্গ, ১৩7৪, পঃ ৩৬) 

অপরপক্ষে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন £ ““দেহাবসানে শ্ররামরুষ্জদেবের 

শরীর অগ্নিতে সমপিত হইয়াছিল এবং ভক্মাবশেষ অস্থিসযূহ সঞ্চয় করিয়! 
একটি তাঅকলসে রক্ষিত হইয়াছিল । পরে ঠাকুরের সন্গ্যাসী ও গৃহস্থ ভক্ত- 

সকলে মিলিত হইয়1 প্রথমে পরামর্শ করিয়া স্থির হইয়াছিল ষে. পৃত 

ভাগীরীতীরে একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া উক্ত কলস তথায় ষথানিয়মে 

সমাহিত করা হইবে । কিন্তু এরূপ করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন দেখিয়া 

ও অন্য নানাকারণে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের অনেকে কিছুদিন পূর্বে পূর্বোক্ত 

কল্প পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরের শ্রপদাশ্রিত, অধুনা! পরলোকগত ভক্ত 

( ২৩৫ ) 



শ্রীরামচন্্র দত্ত মহাশয়ের কাকুড়গাছিস্থ “ষোগোগ্ঠান নামে প্রসিদ্ধ ভূমিখণ্ডে 
উক্ত কলস সমাহিত করিবার কথ নির্ধারিত করেন। তাহাদিগের এপ 

মত পরিবর্তন ঠাকুরের সন্্যাসী তক্তদিগের মনঃপৃত না হওয়ায় তাহারা 
পূর্বো্ত তাত্রকলস হইতে অর্ধেকেরও উপর তম্মাবশেষ ও অস্থিনিচয় বাহির 
করিয়া লইয়৷ ভিন্ন এক পাত্রে উহা! রক্ষাপূর্বক তাহাদিগের শ্রদ্ধাম্পদ গুরুত্রাতা 
বাগবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বস্থ মহাশয়ের তবনে [নিত্যপৃজাদির জন্য 

প্রেরণ করিয়াছিলেন ।”১২ 

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় নরেন্ত্রনাথ সম্ভবতঃ দোতলার হলঘরে গান গাইতে 
স্বর করেন । প্রথমেই গান করেন গভীর স্থৃতি-বিমণ্ডিত ১৩ গান-- 

মা ত্বং হি তারা তুমি ত্রিগুণধর1 পরাৎপর11 
আমি জানি গো ও দীন দয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুইখহরা ॥ 

তারপর তিনি একে একে গান করেন-- 

(১) শিবসঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগনা, 

স্বধা পানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না॥ ইত্যাদি 

(২) শিব শঙ্কর বম্ বম্ ভোলা, কৈলাসপতি মহারাজ্্ রাজ1। ইত্যার্দি 
(৩) মজলে! আমার মন-ভ্রমর। শ্যামাপদ নীলকমলে । 

বিষয় মধু তুচ্ছ হ'লো, কামাদি রিপু-সকলে ॥ ইত্যাদি 
(৪) কেনরে মন তাবিস এত, দীনহীন কাঙালের মত । 

আমার মা! ব্রহ্মাপ্ডেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী ক্ষেমস্করী ॥ ইত্যাদি 

(৫) আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘুরে | 

য] চাবি তা ব+সে পাবি, খোজ নিজ অস্তঃপুবে ॥ ইত্যাদি 

(৬) ভূবন ভূলাইলি মা হরযোহিনী । 

মূলাধারে মহোত্পলে বীণাবাদ্-বিনোদ্দিনী ॥ ইত্যাদি 
(৭) শ্যামা স্ুধাকর ইত্যাদি 

দয়াময় দয়াময় - ইত্যাদি 
কল্পনা করা যেতে পারে গানের পর গানের লহ্রী একদিকে যেমন 

১২ স্বামী সারদানন্দ £ ভগবান শ্রীরামরষ্দেবের ভম্মাবশেষ অস্থি-সন্বন্ধে 
কয়েকটি কথা, উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩২২ 

১৩ ফে”দিন নরেন্দ্নাথ মা-কাঁলীকে মেনেছিলেন সেদিন সারারাত 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সগ্ঠ শিখিয়ে দেওয়] “ম] ত্বং হি তারা' গানটি 
গেয়েছিলেন । ( লীলপ্রসঙ্গ, ৫।২৪৬-৭ ) 

পাস 
তব 

( ২৩৬ ) 



মাধূর্যময় পরিবেশ রচনা করেছিল, তেমনি প্রতিটি গানের সঙ্গে জড়িত ঠাকুর 
শ্রীরামক্জের শ্বতি শ্রোতাদের শ্রীরামরুষ্ণের সান্গিধ্যর আনন্দানুভকে 
আবিষ্ট ক'রে তুলেছিল । 

কিছুক্ষণ পরে নৃত্যগোপাল বলেন তার দর্শনের ( সম্ভবতঃ হ্বপ্র-দর্শন ) 

ছুটে] কাহিনী । ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের মহাসমাধির রাত্রে তিনি দেখেছিলেন 
ঠাকুরের ঘরের ছুয়ারের কাছে একটি বিড়াল । াবার একরাত্রে তিনি 

দেখেছিলেন শ্রীকষ্ণযৃতি ও তার (মা কালীর ?) বরাভয় মৃতি সব একই । 
রামলালদাদা কিছুদিন পূর্বে বাড়ী গিয়েছিলেন । ফিরে এসে ঠাকুরকে 

সব বিবরণ শুনিয়েছিলেন | রামলালদাদ] স্মৃতি চয়ন ক'রে বলেন ঠাকুুরব 

কয়েকটি উক্কি | ঠাকুর রামলালদাদাকে জিজ্ঞাস! করেছিলেন £ “বাডীতে 

আর কিছুদিন থাকলি নি কেন?” 

“করবীর গাছ বাড়ীর ভিতরে দিলি কেন?, 

মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী থেকে আরও জান] যায় যে, গতদ্দিনের মত এই 

দিনেও দুপুরে ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করা হয়, সন্ধ্যাতে শীতল দেওয়। হয় । 

পরদিন বৃহস্পতিবার, ১৯শে আগষ্ট, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ । একত্রে মিলিত 

হয়েছেন স্ুরেশচন্দ্র মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গু, নৃত্যগোপাল 

প্রভৃতি । 

গিরিশচন্দ্র আবেগের সঙ্গে বলতে থাকেন £ “টাকা কি জিনিষ এবার 

দেখবো | ১৪ 

“সমাধি-জমির 21০৫4০$০। দ্বারা যাতে চলে (দেংতে হবে|), 

“€ এর জন্য ) এক লাখ টাকা, কি পঞ্চাশ হাজার টাকা ওঠাতে হবে ।" 

তিনি নৃত্যগোপালকে লক্ষ্য ক'রে বলেন £ “চিতা সমাধির জন্য অস্থি 

আলা] লওয়া হবে না। 

তিনি আবার বলতে থাকেন £ 'পরমহংসের নিকট যাওয়া ( নিজেকে ) 

ধামিক জানাবার জন্য নয়।' 

১৪ কয়েকদিন পরে ২৫শে অগাষ্ট গিরিশচন্দ্রকে থেদোক্তি করৃতে শেন 
গিয়েছিল £ “হি"ছু হব-মর্দ আদপে ছ্োব নাটাকা করবো, 
কেননা টাকার জন্ত তাকে দেখতে পারি নাই । ইচ্ছা! ছিল একাট 
ডাঞ্তার সর্বদা! কাছে রাখবার --তা পারলুম না; 

এই রচনার অন্যতম আকর পৃজ্যপাদ মাষ্টারমশায়ের ভায়েরী | 

( ২৩৭ ) 



২৩স্শে আগই১ ১৮৮৩ 

১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। সেননের 
ঘটন| কালের রঙ্গমঞ্চে ক্রমেই মহত্তর ও বৃহত্তরদ্ধপে প্রতিভাত হচ্ছে। 
ঘটনার ব্যগ্তন! বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করছে। তদানীন্তন কাঁলের 
পরিপ্রেক্ষিতে আমর] ঘটনাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করব। 

সেদ্দিন ছিল জন্মাষ্টমী । বাংলা সন ১২৯০-এর ৮ই ভাব্র, সোমবার । 
আীভগবান রাঁমকক্*বিগ্রহে নরলীল1 সাঙ্গ ক'রে জগত্মঞ্চ হতে অস্তহিত 

হয়েছেন মাত্র কয়েকদিন পূর্বে, ভক্তদের হৃদয় হাহাকার করতে থাকে, 
শীরামরষ্ণদেবের পুণ্যসঙ্গের স্থৃতি হৃদয়কে উদ্বেলিত ক'রে তোলে । কোন 
কোন ুধীভক্ত যদিও অন্থভব করেন, 'প্রয়োক্গনমত কালবিগ্রহের রূপে । 
বিরাটমৃরতি এবে গোট! বিশ্বধ্যাপে |”, অধিকাংশ ভক্ত চান তীকে ধরাছোয়ার 
মধ্যে পেতে, আপনজনের মতে৷ তার সঙ্গে সহবাস করতে, নিকট বন্ধুর 
মতো স্থখে-ছুঃখে সহমমাঁ হতে। 

তগবান শ্রীরামকৃষ্ণের “চিন্ময়'তনুর পৃতাস্থি সংরক্ষিত হয়েছিল একখানি 
তামার কলসের মধ্যে। কাশীপুর উদ্যানবাটাতে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবস্থত 
শষ্যার উপর সংস্থাপিত হয়েছিল পৃতাস্থির আধার। শ্রীরামরুষ্ণর পৃণ্য- 
প্রতীকরুপে পৃতাস্থির নিত্যপূজা-ভোগরাগাদি চলেছিল ।১ 

এভাবে অতিবাহিত হয় কয়েকটি দ্রিন। ইতিমধ্যে কাশীপুরের বাগান- 
বাড়ী ছেড়ে দেবার প্রন্তাব ওঠে । মুরুব্বি ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত এগিয়ে এসে 
ত্যাগী যুবকভক্তদের জানান গৃহী-ভক্তগণের সিদ্ধান্ত । স্বামী অভেদানন্দের 
স্বতিকথাতে পাই, “রামবাবু আমার্দের সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 
তোমরা যে যাহার ঘরে ফিরিয়! যাইবে । আমর] জিজ্ঞাসা করিলাম, 
শপ্নঠাকুরের অস্থি তাহা! হইলে কোথায় রাখা হইবে? রামবাবু বলিলেন, 

১ “মেবক ভক্তগণও শয্যার উপর শ্রীগুরুদেবের চিত্রপট স্থাপনপূর্বক 

সেইর্দিন হইতেই বিধিমত ভোগরাগাদি প্রদান করিয়া তাহার 
নিত্যপূজা আরম্ভ করিলেন,” শশিভৃষণ ঘোষ কৃত €জ্ীরামকষ্ণদেব ।” 
পৃঃ ৪৬১ 

( ২৩৮) 



কাকুড়গাছিতে তাহার যোগোন্যান আছে, সেইখানেই প্রপ্রঠাকুরের অস্থি 
সমাধি দেওয়া হইবে। ইহ! শুনিয় নরেন্ত্রনাথ-প্রদুখ আমরা অত্যন্ত ছুঃখিত 

হইলাম। ্রীঞ্ীঠাকুরের সমাধি-মন্দির পবিত্র গঙ্গারতীরে না হইয়া 
কাকুড়গাছিতে যোগোগ্ঠানে কিভাবে হইবে তাহা আমর] চিন্তা করিতে 

লাগিলাম । অবশেষে আমাদের চিস্তার কথা রামবাবুকেও জানাইলাম। 
রামবাবু কিন্তু কোন কথাই শুনিলেন না। তিনি প্রপ্রঠাকুরের পবিত্র 
অস্থি তাহার যোগোগ্ানেই সমাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তার 

স্থির সিদ্ধান্ত আমাদিগকে জানাইয়া সেই রাত্রি বাড়ী ফিণ্রয়া গেলেন 1৮২ 
মনোমোহন মিত্র তার ম্থতিকথাতে লিখেছেন £ “দহাবসানের পূর্বে 

শ্রীরামকুঞ্ধদেব তাহার সেবকগণকে বলিয়াছিলেন-_জাহ্ুবীতীরে যেন তাহার 

অস্থি সমাহিত কর] হয়। ভক্তগণ তাহার চিতা-অবশিষ্ট অস্থি একটি তাম- 

পাত্রে পূর্ণ করিয়া কাশীপুরের বাগানে রাখিয়াছিল। সপ্যাহকাল উ্তীর্ণ 

হইতে চলিল তখনও গঙ্গাতীরে স্থান সংগ্রহ করা ভক্তগণের পক্ষে সম্ভবপর 
হইল না। তত্তপ্রবর গিরিশন্্র ঘোষ মহাশয় উহা যোগোছ্ভানে সমাহিত 

করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে ভন্তগণের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত 

হইয়াছিল । একপক্ষ জাহবীতীরেই উহা সমাহিত করিবার অভিপ্রান়্ 

পোষণ করিতে লাগিলেন । তাহাদ্দিগের মতে যদিও কাহারও আপত্তি ছিল 

ন], তথাপি সেইরূপ স্থান সেই স্বন্নকালের মধ্যে সংগ্রহ করিতে না পারায় 
এবং রামচন্দ্র তাহার কাকুড়গাছিস্থ ষোগোগ্ানকে উ কার্ষের জন্য উৎসর্গ 

করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, পরিশেষে সকলেই তাহাতে সম্মত হইলেন |,৩ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! প্রয়োজন, রামচন্দ্র দত্তের স্থৃতিকথার একটি 

অংশ। গঙ্গাতীরে শ্রঞ্রঠাকুরের পৃজাস্থি সমাহিত করা-প্রসর্গে তিনি 
বলেছিলেন £ “সে আমি, হরমোহন, আর কথক, তিনজনে খু'জে খু-ক্কে 

নাকালের একশেষ। এদিকে বালী, উত্তরপাঁড়া, কোব্গর, মায় বাঁশবেড়ে 
অবধি, আর ওদিকে মণিরামপুর অবধি খুঁজে বেড়িয়েছি। কোথাও জায়গ। 

পাওয়! গেল না । মহিম চক্রবর্তী কাঠা দশেক জায়গ! দিতে চেয়েছিলেন, 
তিনিও শেষে সরে পড়লেন | 

২. আমার জীবনকথা, পৃঃ ১২২-৩ 

৩ “ভক্ত মনোমোহন””) পৃঃ ১৬০ 
৪ “তত্বমঞ্জরী”? ২০ বর্ষ, পঞ্চম সংখা, পৃঃ ১৫৮ 

(২৩৯) 



ইতিমধ্যে বলরাম বন্থর পিত] যিনি বুন্দাবন কুঞ্ধে বাস করতেন তিনি 

ব্যবস্থা দ্বেন। তিনি বলেন, “সমাধি ন] দিয়! যদি শুধু অস্থি কোন পাত্রে 
রক্ষিত হইয়! পৃজার্দী করা যায় তাহা হইলে কোন দোষ নাই । তবে একটি 
মহোথ্সব করিয়] ইরূপভাবে রাখা যাইতে পারে । বলরামবাবুর এ নকল কথা 
ক্রমগ্ুলীকে বিজ্ঞাপিত করায় মতইৈধ উপস্থিত হইল । নিতভ্যগোপালবাবু 

বলিলেন, তর্কের উপর তর্ক আছে । তখন অগতা। স্থির হইল যে রামচন্দ্র 
দত্ত মহাশয়ের কাকুড়গাছিস্থ উদ্যানে উহা সমাহিত কর] হইবে |” (ন্বামী 
কমলেশ্বরানন্দ : শ্রীরামকৃষ্চ-পরিকর প্রসঙ্গ, পৃঃ ৩৫ ) 

এই সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের লেখ! একটি চিঠির অংশবিশ্যে শ্মরণযোগ্য। 
তিনি লিখেছিলেন £ “পূর্বোক্ত ছুই মহাত্ার (স্থরেন্্র ও বলরামের ) 
নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাহার 

(শ্রীরাম$ঞ্চের) অস্থি সমাহিত করা হয়।'''এবং স্থরেশবাবু (স্থরেজু ) 

তজ্জন্ত ১০** টাক] দিয়াছিলেন এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন ।”৫ 

ঘটনাপরম্পরা দেখে মনে হয়, ভক্ত স্থরেন্দ্রনাথের দানের ইচ্ছা ত্যাগী ভক্তদের 

নিকট প্রকাশিত হয়েছিল কাকুড়গাছি যোগোগ্ঠানে পৃতাস্থি সমাহিত করার 
সিদ্ধান্তের পরে। এই সময়কার ঘটনাসংঘাতের উপর কথঞ্চি আলোকপাত 
করবে পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের একটি ভাষণাংশ। তিনি 
বলেছিলেন £, 4“4100108 :0000615) 106 (911 138000111511109) 160 ৪ (6৬/ 

3০18 9995 ৮৮180 1780 10100011960 1176 ৮0110, ৪1070 ৮616 1680 

(0 ০8119 010 1015 ৮৮011. 4৯061001009 ৬61০ 17806 (0 01051) (11061), 

8 0065 50090] 1117, 179৬1116 (116 11)51011801010 01 0080 81680 116 

9660916 0106170.*/0 9150 0)55% 1060 ৬10) 61626 21688010152) ০৪৫ 

(176% 106156০16-*-১*৬ 

রামবাবু তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে চলে যান, ত্যাগী ভক্তের] বিমর্ষ হয়ে 

পড়েন, হতাশায় তাদ্দের মন সমাচ্ছন্ন হয় | রাত্রিবেল] | কাশীপুরের বাগানে 

বসেছিলেন ত্যাগী সন্তানদ্দের অনেকেই | রামবাবুর সিদ্ধান্তে তার] বিভ্রাস্ত 
বোধ করেন। যুবক নিরঞ্চণ বলে ওঠেন--“'আমর] শ্ীশ্রঠাকুরের পৃতাস্থি 

৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠখণ্ড, পৃঃ ৩২৪ 
৬:05 0010001505 ৬/০105 ০0 55811 ৬1০19081109, 

(11998801 1161001191 7700) ৬০01) ৬, 0,186, 

(২৪০ ) 



কিছুতেই রামবাবুকে দেব ন। !? শশীও বলেন-_-“কললী দেব ন11, উপস্থিত 

সকলেই সমথন করেন, শশী.ও নির্ধনের নেতৃত্বে অর্ধেকেরও উপর ভম্মাবশেষ 

_ ও অস্থিনিচয় বের ক'রে একটি কৌ টায় রাখ হ'ল এবং কৌটাটি ভক্ত বলরাম- 

বাবুর বাড়ীতে নিত্যপুজার জন্য পাঠিয়ে' দেওয়া হ'ল।*৭ পৃতাস্থি কৌটায় 
তুলে রাখার পর নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ছ্াখো. আমাদের শরীরই প্রপ্ীঠাকুরের 

জীবন্ত সমাধিস্থান। এসে আমর সকলে তার পবিভ্র দেহের ভম্ম একটু 

করে খাই ও পবিত্র হই।* সর্বপ্রথম নরেন্দ্রনাথ, তারপর তাঁকে অন্গসরণ 

করে অন্য ত্যাগী ভন্তের] সামান্য অস্থির গুড়া ও ভস্ম “জয় রামকৃষ্ণ” উচ্চারণ 

করে গ্রহণ করলেন।৮ রামকৃষ্ণ ভাবাগ্ি যেন তাদের মধ্যে উজ্জ্লতর হযে 
উঠল । 

এই সময়কার ঘাঁনার সারাংশ পাঁওয়। যায় অক্ষয়কুমার সেনের বণিত 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ষ পুঁথিতে | “কর্তৃত্বাভিমানী, রামচন্দ্রেরে ভূমিক৭ সম্বন্ধে 
শ্রীশ্রীরামকুষ্পুথিকার লিখেছেন £ 

প্রতৃর বিরহে মাত্র দিনত্রয় খেদ। 

পরে গৃহী সন্াসীতে লাগিল বিচ্ছেদ ॥ 

দের মুধ্যে এক বারী রাম। 

সব কর্মে অগ্রসর জা নী | 

অন্য যত সহকারী রামের পেছনে ॥ 

রাম কহে গঙ্গাতীরে কিনিবারে জমি । 

কোথায় এতেক টাকা-কডি পাব আমি ॥ 

বাদ-প্রতিবাদ এইরূপে ছুই দলে । 

চারি পাচ দিবস ক্রমশঃ গেল চলে ॥ 

্ীপ্রতুর গৃহী ভক্ত আছে এতগুলি। 

কিন্তু এই কর্মে বেশী রামের বিকুলি ॥ 

সন্গ্যাসী বালকবর্গে বুঝায়ে বিহিত । 

কাকুড়গাছিতে মত কৈল স্থিরী$ত 1৯ 

৭ “উদ্বোধন”, ১৭ বধ, পঃ 5৪০ 

৮ "আমার জীবনকথ”, পুঃ ১২৩ 

১ শশ্রীপ্ীরামকৃষ্ণপুঁথি', পৃঃ ৬৩২ 

(২৪১) 

রামকুষ--১৬ 



কাকুড়গািতে ছিল রামচন্দ্রের বাগান, তার নিকটেই ছিল স্থুরেন্্রনাথের 

বাগান । শ্রীঠাকুরের নির্দেশে 'একশ খুন হলেও কেউ জানতে পারে ন' 
এমন একটি জায়গা খুঁজতে খুঁজতে রামচন্দ্র কাকুড়গাছির এই বাগানটি 

বেছে নিয়েছিলেন। শ্রীঠাকুর এই বাগানে গিয়েছিলেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাবের 

২৬শে ডিসেম্বর । বাগানে পদ্দার্পণ করেই তিনি বলেছিলেন, 'আহা৷ 
বাগানটি তো বেশ। এইরকম বাগানে যেন আছি, একদিন দেখেছিলাম ।' 

বাগানের মধ্যে একটি পুকুর। পুকুরের জল পান ক'রে তিনি বলেছিলেন, 
“পুকুরের জলটি ত বেশ মিষ্টি। শ্রীঠাকুর রামচন্দ্রকে বলেছিলেন বাগানের 
উত্তর-পূর্ব কোণে একটি পঞ্চবটা প্রতিষ্ঠা করতে । উপরস্ত তিনি বাগানটির 
নাম দিয়েছিলেন যোগোগ্ঠান ।১০ বাগানের ভিতর একটি তুলসীকানন 

দেখে শ্রীঠাকুর বলেছিলেন, 'বাঃ বেশ জায়গা, এখানে বেশ ঈশ্বরচিন্ত। 

হয়।'১১ তিনি পুকুরের দক্ষিণের দিকের ঘরটিতে বসেছিলেন এবং 
রামচন্ত্র-নিবেদিত বেদাঁন1, কমলালেবু ও কিছু মিষ্টি ভক্তসঙ্গে আনন্দ করতে 
করতে গ্রহণ করেছিলেন । 

রামচন্দ্র বাগানের 'তৃলসী-কানন-অংশ' শ্রীঠাকুরের পৃতাস্থির সমাধির 
জন্য দান করতে অগ্রসর হন। নরেন্ত্রনাথের মধ্যস্থতায় মতবিরোধ ক্ষান্ত 
হয়, সকলের মন সাময়িকভাবে হলেও শান্ত হয়। নিকটবর্তী জন্মাষ্টমীর 
তিথি পৃতাস্থি সমাণির জন্য স্থির হয় | 

পরবর্তী তথ্যের জন্য আমরা মনোমোহন মিত্রের স্বৃতিকথার উপর নির্ভর 
করব। তিনি লিখেছেন '৭ই ভাব্র জন্মাষ্টমীর পূর্বরাত্রে কাশীপুরে রক্ষিত 
তাত্রকলসটর নিত্যনিয়মিত পৃজা হ্থদম্পন্ন হইলে ভক্তচূড়ামণি শশী ও বাবুরাম 
উহা! বাগবাজারে বলরামবাঁবুর গৃহে লইয়া আসিলেন। পরে উপেন্্রনাথ 
প্রভৃতির সহযোগিতায় উহ] রামচন্দ্রের গৃহে আনীত হইয়াছিল ।* অক্ষয়কুমার 

সেনের লেখা হতে জানতে পারি “সমাধি-দিনের ঠিক পূর্বেকার রেতে। 
(রাম ) কলমি লইল তবে আপনার হাতে 1১২ 

পরের দিন জন্মাষ্টমী, ১২৯৩ সাল ৮ই ভান্র, (সোমবার ), সকালবেল। 
ভক্তগণ পৃতাস্থি পূর্ণ কলসীটি চন্দনে চচ্চিত করেন ও ফুলের মাল! দিয়ে 

১০ ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ১৬৪ ৬ 

১১ কথামত €1১৩।১ 

১২ শ্রীশ্রীরামরুষণ পুথি) পৃঃ ৬৩২ 

(২৪২) 



চি পাশ 

সাজান। তারপর ভক্তগণ একে একে এসে প্রণাম করেন। ভক্তদের 

প্রণাম শেষ করতে বেলা! আটটণ বেজে গেল ।১৩ 

১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্বের ২৪শে আগষ্ট সংখ্যায় "6 100121) [11701 পত্রিক। 

লিখেন 2 “45070776661 [01099655101 11) 00101076110180101. 01 (18 

5016]91) 6৮606, 5021050. 201) 91118 96 830 4৯৮, 9950691029৮ 

আর ১২৯৩ সালের ১২ই ভাদ্র সংখ্যায় “বলভ সমাচার” ও “কুলদাহ 

লিখেছেন, “গত সোমবার প্রাতে নয়টার সময় সিমুলিয়া স্রাটের ১৩ নম্বর 

ভবন হইতে সঙ্কীর্তন সহ অনেকগুলি ভদ্রলোক ব্ব্গীয় রামরু্চ পরমহংস- 

দেবের অস্থিপূর্ণ তাঅকলক্চ ল্ই্য়! সমাদদরের সহিত, বাহির হইলে. দল্রে 
অনুমান পঞ্চাশ জন১৪ ভদ্রলেকি ছিলেন । অগ্রেঁখোল” করতান্া এসঙ্গা-- 

সহ বিডন ট্্রীট থিয়েটারের কয়েকজন অভিনেতার একটি সঙ্কীর্তনের দল, 

তৎপরে কতকগুলি সৌখীন যুবক পাখোয়াজের সহিত একটি নবরচিত 

সঙ্গীত করিতে করিতে চলিলেন, পরমহংস মহাশয়ের শিষ্ের] ক্রমান্বয়ে 

উক্ত কলসটি মস্তকে করিয়া চলিতে লাগিলেন ! ফুলের মালায় কলসীটি 

স্থুমজ্জিত করা হইয়াছিল, উপরে বহুমূল্য ছত্র ধর] হইয়াছিল, পারে 

মাড়ানীযোগে বাতাস কর] হইতেছিল, দুইদিক হইতে চামর ব্যজন কর] 
হইতেছিল, সর্বপশ্চাতে নববিধানের প্রচারকছয় অবনত-মস্তকে গমন 

করিতেছিলেন ।”১৫ 

সিমুলিয়! সীট হতে যাত্রী করে ভক্তের দল “জয় রাম, . ধ্বনিতে তাদের 

হৃদয়ের বেদনা, আবেগ ও আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথকে 

১৩ ভক্ত মনোমোহন, পঃ ১৬১ 

১৪ এই সঙ্গে স্মরণযোগ্য ১৮৮৬ থ্ীষ্টাবের ১০ই সেপ্টেম্বরে [106 [10181 

11701 প্রকার ঘোষণা ১ “756 00091 08 1)15 25115 ৬1916 

01190 11) 076 581061) 11011568 0| 0116 01 115 1501)195, 01 

৮111101. 099085101) 1)01101605 017 60002060. 7061501)৩ ৬616 

ঢ016590, 4 01098955101) ০01 5৮121 618.0008065 200 

110616109208095 01 0106 [001%6151/ ৮85 1011160 ৮1791 

[006 851)65 ৮/616 ০010০০৫ €0 (116 81061) 10056.) 

১৫ ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দামঃ “সমসাময়িক 
দৃষ্টিতে শ্ররামকষ্ণ পরমহংস+, পৃঃ ৫০-৫১ 

(২৪৩) 



'পুরোভাগে রেখে ত্যাগী ও গৃর্ী ভক্তগণ এঁঠিয়ে চলেন। সেবক শামিভূষণ' 
অস্থি-কলনটি সধত্বে মস্তকে ধারণ করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। 

কীর্তনের দল গাইতে থাকে গাঁরশচন্ত্র রচিত চৈতন্যলীলার একখানি, 
গান-- 

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায় ? 

( আমি ) ভবে এক। দাওহে দেখ। প্রাণসখ। রাখ পায় ॥ 

ছিলাম গৃহবাসা করলে ৬্দাসা কুল ত্যাজে অকুলে ভাগি 

কোণ। ভ্বাবগারা আছ ২রি পপানা প্রাণ তোমায় চায় ॥১৬ 

দলটি ধারে ধারে হুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ার কাছে পৌছ।লে অখুতলাল 

বন ও ষ্টার থিয়েটারের আভনেতা কয়েকজন যোগধান করেন। দলটির 

প্রথমভাগে রইলেন বেঞ্বটুড়াম[ণ বলাইচাদ গোস্বামা আর শেষের দিকে 
রইলেন গ্টার থিয়েটারের দল। সঙ্কাতন ও জয়ধখানর গম্ভার মধুর পাঁরবেশ 
হ্থটি ক'রে এগিয়ে চলে ধলাট। 

৮*নং কাকুড়গাছিতে ছিল রামচন্দ্রের উদ্যান । বাগান পরিধার-পরিচ্ছ্্ 
করে সামিয়ান। টাঙ্জানে। হয়েছিল। পাতা-ফুল দিয়ে বাগানাটকে সাজান 

হয়েছিণ। ইট 'দিয়ে বাধান হয়োছল সমাধি-গহবর । বৈ্ব-প্রখমত 

অস্থিপূজ1 শেষ ক'রে আস্থ-কনস গব্বরে স্থাপন কর হয়। কলসীর ডপর 

মাটি ফেলতে থাকলে সেবক শশী আতন[দ করে ওঠেন» “ওগে!, ঠাকুরের 
গায়ে বড় লাগছে ১ তার কথায় অনেকেরহ চোখে জল এসে যায়। সবাই 

প্রাণে মনে ক্ষণেকের জন্য হলেও অঞ্ভব কেন শারামকঞ্চ সদা-বিরাজমান । 

তিনি জীবস্ত সচেতন |বগ্রহ। তান তাদের সাথে রয়েছেন। 

রামচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, শ্রারামকষ্ধের খেবদিনের আজ্ঞ। ছিল 'হাড়ি- 

ছাড়ি ভাল-তাত? ১৭ তদম্থ্ায়ী হাড়ি হাড়ি খিচুড়ী ভোগ "দেওয়া হ'ল। 

খিচুড়ী-ভোগ উপাস্থত ভক্তদের বিতরণ করে দেওয়া হ'ল»॥ পাশে 

১৬ একদিন গিরিশচন্দ্র রামচন্দ্রকে আবেগভরে বলোছলেন £ “এই 

চৈতন্যলীলাই আমার সব। এই থেকে আম: গুরুকপ। লাভ 

করলুম.। সব কথ। মনে পড়ছে ঠাকুরকে যেদিন মাথায় করে 

এনে এখানে বসালুম সেদিনও সেই চৈতন্তলীলা, 'হি মন মঞ্জায়ে 

লুকালে কোথায়” ?” ( তত্বমঞ্তুরী ২০ বধ, পৃঃ ১৫৭.) 
১৭ রামচন্দ্র দত্ত £ শ্রীশ্রীরামকষ্জ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্াস্ত, পৃঃ ১৫৫ 

/ ২99) 



স্থরেন্দ্রনাথের বাগ'নে১৮ কাঙ্গাল ও গকীবদ্রে পরিতপ্রি সহকারে খাওয়ান 

হ'ল। “জয় রামরুষ্** ধবনি উৎসব প্রাঙ্গণকে আনন্দমৃখর ক'বে রেখেছিল । 
সেদিন সন্ধায় নিতাগোপাল বস্ত্র অমাধিস্তানে সন্ধযারতি করেন ও 

সায়ংকালীন ভোগ দেন। সেদিন ভোগ দেওয়া হয়েছিল কলা মুড়কী ও 

বাঁতামা।১৯ সেদিন রাতে আাগী সন্তানেরা সকলেই যোগোগ্ঠানে থেকে 

যান।২০৭ এভাবে সম্পর্ণ হয় কাকুডগাঁছিতে পতাস্থি সমাঁধি-উতৎ্সব | 

বলাবাভলা ঠাঁকব শ্রীবামক্ুপের শ্ান্ক্ষাব এই দীন সামান্য আয়োজনে 

তার তাগী সম্ভানেবাই যে সম্থ্ট হতে পাঁবেন নি তাই নয়, জনসাধারণের 

মধা হতেও অতিপি '্মসন্দোগ প্রকাশ পেষেসিল। নই সেপ্টেম্বব ১৮৮৬ 

তারিখের [09 11701810.141701 পত্রিকাম রাজেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদককে 

লিখেছিলেন 2. £76াণা1606 10 8710921, 0710021% 006 106010]) 9 

9০০] %/10019-011001209 1001781) [0 1070 19106 5০216 01 019019165 

200 2৫111161501 09 1205 [২21110115171712, 1১8101701191052, €0 590 01 

0001 ৪ [10110 50050110001 001 [09109609006 1015 1061)019 ... 

1161) ড/৩ 2101680% €0 07610 ০1 00156-50111168 00 12136 7001010- 

17605 00 01059 ৮770 01501101151160 (76105619510 9/21 2100 

[0110105, 9/0010 11701 02 2) ৪০6 0 0856 11818010006 1001 09 

17011000117. 50106 5011216 %/29 016 01010019 01 0181 591110081 

০8100810 5/110 185 %21181019 17800 18 01 ০00] 69109111001 

8811151 81% 62011 11175 01781501100 88,115 8119 61001001281 

%116%87065 60 22817500116 6061118]1 610670165 0? 17790101770 

88117510920 2100 1611 2২১ 

ভক্তের দট্টিতে জগৎ লীলাময় ভগবানের লীলাক্ষেত্র। ভগবানের 

ইচ্ছাতেই ঘটে ঘটনাবৈচিত্রয। শ্রীরামরুঞ্ণচ বলতেন, “তার (ঈশরের ) ইচ্ছা 

১৮ আীঠাকুর এই বাগানে ছুবার গিয়েছিলেন । একবার ১৮৮৩ 

ী্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর । আবেকবার ১৮৮৪ গ্রীষ্টান্ধের ১৫ই জুন 

_ সেদিন সেখানে মহোত্সব হয়েহিল। 

১৯ ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ১৬২ 

২০ আমার জীবনকথা, পৃঃ ১২৪ 

২১ 90818 10: 785 ৪00 ড/০5%,, ৬০1, 129, 7. 2-3 

(২৪৫) 



বই একটি পাতাও নড়বার যো৷ নাই।” ইচ্ছাময়ের ইচ্ছ1! কি তার তাৎপর্ষ 
না বুঝে মানুষ ছটফট করে সময় সময় কিংকর্তব্যবিযুঢ় হয়ে পড়ে। কিন্ত 

ঘটন। ঘটে যাবার পর ক্রমে ক্রমে তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে । কালন্রোতে 
তাসমান স্থাতি-নৌক। ঘটনার নৃতন নৃতন ভাবব্যঞ্চন। সম্ভার নিয়ে ঘাটে ঘাটে 
এমে নোঙর ফেলে এবং সেই ভাববৈচিত্র্যের সম্পদ দেখে মুগ্ধ হন ভক্তগণ । 
রামকষ্চলীলার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন ১৮৮৬ শ্ীষ্টাব্বের ২৩শে আগষ্ট । ঘটনার 
তাবতরঙ্গ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশঃ দিনে দিনে আখিষ্ট তক্তগণকে 
আকষ্ট করছে রামকুষ্চ-ভাবাধর্শের প্রতি, শ্রীরামকষ্ণ-প্রবতিত নৃতন যুগের 

প্রতি । সেকারণেই দিনটি বিশেষ স্মরণযোগ্য । 

(২৪৩) 



ল্লাক্কম্ড অন প্রথম ক্ালীঞ্পুজা 
“বরাহনগরের মঠ। ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের আদর্শনের পর নরেন্দ্রাদি তক্তেরা 

একত্র হুইয়াছেন।...ঠাকুর্ঘরে গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসেবা |... 
শশী নিত্যপৃজার ভার লইয়াছেন। নরেন্দ্র ভাইদের তত্বাবধান করিতেছেন । 

ভাইরাঁও তাহার মুখ চাহিয়া থাকেন। নরেন্দ্র বলিলেন, সাধন করিতে 
হইবে, তাহা ন1 হইলে ভগবাঁনকে পাওয়া যাইবে নাঁ। তিনি নিজে ও 

ভাইরাও নানাবিধ সাধন আরম্ভ করিলেন। বেদ পুরাঁণ ও তন্ত্রমতে মনের 
খেদ মিটাইবার জন্ত অনেক প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কখনও কখনও 
নির্জনে বৃক্ষতলে, কখনও একাকী শ্মশান মধ্যে, কখনও গঙ্গাতীরে সাধন 

করেন। মঠের মধ্যে কখনও বা ধ্যানের ঘরে একাকী জপধ্যানে দিন যাপন 

করেন। আবার কখনও ভাইদের সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়! সংকীর্তনানন্দে 
নৃত্য করিতে থাকেন । সকলেই বিশেষতঃ নরেন্দ্র ঈশ্বরলাভের জন্ত ব্যাকুল ।”১ 

এবার নরেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প করেন মঠে কালীপুজ1 করবেন। 

শ্রীরা মরুষ্ণ বলতেন £ “আগ্যাশক্তি লীলাময়ী ; স্থষ্ি-স্থিতি-প্রলম্ম করছেন 
তাঁরই নাম কালী । কাশীপ ব্রহ্ম, ব্রদ্দই কালী। একই বস্ব, যখন তিনি নিক্রিয়, 

সন্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন ন1,-_-এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে 

ব্্ম লে কই। যখন তিনি এই সব কার্ধ করেন, তখন তাকে কালী বলি, 

শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম-রূপ ভেদ ।”২ 

“তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাঁকালী, নিত্যকালী, 

শ্মশানকাপী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী ।” 

তত্ত্রে কালী লীলাময়ী মহাঁশক্তি। তিনিই সাংখ্যের প্রকৃতি ও উপনিষদের 

অব্যাকৃত বা অব্যক্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের উদাহরণের গিন্লি ব গিন্লির ন্যাতা- 

কাতার হাড়ি। কাঁলের কন্ত্রী কালীর অফুরস্ত লীলাব্যগ্ন1 বিচিত্রতাবে 

অভিব্যক্ত। বিশ্বজন্নী লীলাময়ী কালীই লোঁককল্যাণার্থে শ্রী রা মরঞ%চ-হি গ্রহ 

১ কথাম্বত ৩, পরিশিষ্ট ১ 

২ কথামত ১২৪ 

(২৪৭ ) 



80 ৮. ০০০ জ ভাত রাউিজ পরো (৪৪ জা এ ৪৪ জর রা হর জা ওর রক জজ 

ধারণ করে অবতীর্ণ। শীরামকুষ্ণের নরলীলার সমাপনাস্তে শ্রীম। প্রকাশ 

করেছিলেন তর সসংবেদ্য অনুভব, শ্রীরামকৃষ্জ মাকাঁলী বৈতন'ন। স্বামী 

বিবেকানন্দও ভগিনী নিবেদিতার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, শ্রীরামক্ণ- 

বিগ্রহ অবলঘ্বন করে মাকালীই জগত্কগ্যাণে ব্যাপৃত। ব্যক্তিবিশেষের 

অনুভূতির মধ্যেই এই তত্ব সীমাবদ্ধ ছিল ন1। তাই দেখি, শ্ঠামপুকুরে 

৬শ্তামাপুজার সন্ধায় স্বয়ং শ্রীরামকুের ইঙ্গিতে ত্যাগী ও গৃহী তক্তগণ 
সমবেতভাবে শ্রীরামকঞ্চবিগ্রছে আবিভূ্তি বামরঞ্চকালীর পৃজ| করেছিলেন। 

নরেন্দ্র একসময়ে মাকালীকে মানতেন না, মুতিপূজাকে কটাক্ষ করতেন। 
শরীরামকঞ্জের সাহচর্ষে নরেন্দ্র হিয়ধী মাকালীর কপালাত করেছিঙেন। নবেন্্ 

মাকালীকে হদয়পিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ খুন্টতে 

ডগমগ হয়ে ভক্তদের বলেছিলেন £ "নরেন্দ্র মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে-_ 

কেমন?” মাকালীকে শুধু মানা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তার নরেন্দ্রকে মাকালীর 
শ্রচরণে সমর্পণ করেছিলেন ।৩ 

শ্রীরামকঞ্চবিগ্রহে জগন্মাতার লীল! অপ্রকট হলে রামরুঞ্চ-সম্তানেরা এসে 
মিলিত হন বরাঁহুনগরের একটি পোড়ে বাড়ীতে--তাাগী সম্ভানদের সমবেত 

চর্ধায় গড়ে ওঠে রামরুষ্খ মঠ। শ্রীরামকষ্জের মহালমাধর কয়েকদিন পরে 

তার ভক্ত ও রসদ্দার' স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র এক দিব্যদর্শনের মাধ্যমে ঠাকুর 

শ্রীরামকষ্ণের নির্দেশ পান। তিনি অর্থলাহাযোর প্রতিশ্র ত নিয়ে ছুটে যান 

নরেন্্রনাথের নিকটে, নবেন্দ্র বরাঁহনগরে ভুবন দাত্তের জীর্ণ ও পরিতাক্ত বাড়ীটি 
সম্তায় ভাড়া নেন এবং শ্রীরামকঞ্চের তাগীসন্ভানদের একত্র করে বামরুষণ 

মঠ গড়ে তোলেন। বমক্কঞ্জ মঠ প্রতিষ্ঠার প্রবর্তনার এই স্থপ্রচপিত অলৌকিক 

কাহিনী ছাড়াও ভিন্ন একটি লৌকিক কারণ নির্দেশ করেছেন শনীভূ্বণ ঘোষ । 

তিনি লিখেছেন, '“কিছুদিন পূর্বে স্থরেশচন্দ্র তাহার হষ্ট শ্রীশ্রীকালীমা তার 

একখানি তৈলচিত্র নিজগৃছে স্থ পন করিবার জন্য মনামত করিয়। চিত্রিত 

করিয়াছিলেন। কিন্ত শ্রীমৃঠি উগ্রভাবে চিত্রিত দেখিয়৷ বাটীর কতৃপক্ষ 

৩ শঙ্করীপ্রলাদ বন্থ ঃ নিবেদিতা লোকমাতা £ “অধ্যাম্বরাঞ্জোর গোপন 
দপিল' £ শ্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "0৫ 150361081009 
[১8178001050085 00806 1076 07৮ 60170191869 ৮ ত159016% £. 

[1)9 1159669: 88 ]ু 3৪ 1170) 0,914 2 /[8810080000817708 

[281:8001780088 08010968009 60 [791 (10911). 

(২৪৮ ) 



তাহা গৃহে রাখিতে নিষেধ করেন। স্বরেশচন্দ্র দেই চিত্রপট কাশীপুরের 

বাগানে শ্রীগুরুদেবের কক্ষে বাখিয়াছিলেন। ত্ীাঁর ভীবনস্বরূপ সেই চিত্রপট 
এখন কোথায় লইয়া! যাইবেন ?""*স্থৃতবাঁং তিনি চিন্ধপট রক্ষার জন্য উপযুক্ত 

স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সহজেই তাঁর মনে হইল, কেবল বাটী 

ভাড়া করিলে চলিবে না। তীহাবর চিত্রপটের বুক্ষকন্বরূপ লোকের আবশ্যক । 

দুই তিন ভক্তের! লাট্ প্রভৃতির ) থাকিবাঁর স্বন নাই । তাঁরা এই কার্ষের 

ভার লইলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পাবেন | বিশেষতঃ সেই স্ব'নে শ্রী কদেবের 

শাসন স্থাপন করিলে, তাহার পৃজাকার্ধ যাঁচ1 ইন্:পূর্বে ( কাশীপুব বাগান- 

বাঁটীতে ) আবস্ত হইযাঁছে তাহা ৪ বন্ধ হইবে না| বরাহনগবে গঙ্গার সম্মিকটে 

জমিদান মুন্দীবাবুদের পুরাতন ভগ্রনাটী ১০ টাকা ভণ্ডা স্তিব কবিযা শ্লীন্থবেশ- 

চন্ত্র শ্রীগুরুদেবের শয্াদি সমস্ত দ্রবা ও শ্রীশ্রী কালীমা্।ব গিত্রপট জনৈক 

ভক্তের দ্বার! ভাডা বাটাতে স্থান'স্তব্তি করিপেন। এইবূপে নিশবে, নিতৃতে 

লোকচক্ষুর অস্ততালে শ্রীরামরুঞ্জ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল ।”৮ কেখ* আরও মন্তব্য 

করেছেন, “*শ্ীতামরূষ্ের জীবন আগ্যাশক্তির লীলাভূমি । বালা হ্গালে মঙ্গল- 
'চণ্তিক। বিশালাক্ষীদেবীর দর্শনপথে তাহার মানসচক্ষে যে মহাশক্তি গ্রথম 

'আবিভূর্ত হইয়াছিলেন, তিনিই বাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্ীভবশারিণীর মৃততি 

'অবলম্বন কবিষা তীন্গাকে সর্ব বধপাঁধনে সিদ্ধ করেন, এখন চিত্রপটে বিরাজিতা 

/েই সর্বশক্তিম্বরূপিণীকে উপলক্ষা করিয়া শ্রীবামক ফর সন্যাশী ভক্তগণেব 

একত্রে মিলন।”৪ উপযুক্ত পটভূমিকায় প্রতিষ্টিত রামকুষ্খলজ্বও ইতিহাসের 

বিচারে কালীশক্তির লীলাভূমি বৈ ত নয়। 

«( বরাঁহনগরের মঠ ) বাটিটী অতি প্রাচীন, টাকীর জমিদার মুন্িবাবুদের । 

একটি ঘরে ভবনাঁথবাবুদের আত্মোন্নতি বিধাঁয়িনী সভার লাইব্রেরী ছিল এবং 

সময় সময তার অরধধিবেশন৪ সেই ঘরে হইত। বাকী পাঁচ ছয়টি ঘরে 

আমাদের মঠ হইল ।”৫ “( মঠবাঁড়ীর ) পেছনের দিকে শাঁকসবজির বাগান, 

সজনে গাছ, একটি বেলগাছ ও কযেকটি নারিকেল ও আমের গাছ ছিল। 

একটি পুদ্ধরিণীও ছিল ।***একটি উড়ে মাপী ছিল, তাঁকে কেলো বলে 

ডাকতে1।-*নীচের তলাটার ভিতর বাড়ীর দিকে বহুকালের আবর্জনায় ও 

৪ শ্রীরামকুঞ্দেখ, উদ্বোধন, পৃঃ ৪৬২-৩ 

« মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী লিখিত 'বিবেকানন্দ-চরিত' গ্রন্থে ১৩২৬ সনের 
১০ই কাক তাং লেখা স্বামী শিবানন্দজীর ভূমিকা। 

(২৪৭৯ ) 



জঙ্গলে এমন ভরে গেছলে! যে, তা শেয়ালের ও সাপের বাস হয়েছিল। কেউ 

ভয়ে সেদিকে যেত ন]1।...উপরতলায় পিড়ি দিয়ে উঠে বাম দিকে কালী' 
তপস্থীর ঘর, পরে ছোট ধাপ দিয়ে উঠে ও নেমে ভিতরের দিকে পুজার 
যোগাড়ের ঘর (যার মধ্যে মেঝেতে একটি ১ হাত১ ১ হাত পরিমিত চৌকো 

মাটির হোমকুণ্ড ছিল ), তার ভিতর দিয়ে ঠাকু-ঘরে যেতে হত। দালান ঘর 

দিয়ে সোজ1 গিয়ে সামনে রান্নাঘর, বাম হাতে লদ্বা হলঘর (যাকে দানাদের 

ঘর বলা হত ), তারপর পাশে খাবার ও মুখ-হাত-্পা ধোবার ঘর, তারপর 

একটু অন্ধকার গলি পার হয়ে পাইখাঁন!, নীচে শিড় নেমে বাগানের ভিতর 

দিয়ে পুকুরে যাবার পথ ।...ঠাকুরঘরে মাঝখানে ঠ কুরের বিছাঁনা_-ভূ'মব উপর 

মাছুর, গদি, বালিশ. চাদর দিয়ে কণা ছিল ও ঠাঁকুরের ফটে। ছিল। বিছানার 

পাদদেশে ঠাকুরের অস্থির তাআ্রকৌটা ও পাদুকা চৌকিতে রাখা ছিল ।৮৬ 

সাত মাসের উপর মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঠাকুরের তাযাগী সন্তানদের 

অধিকাংশই মঠে যোগদান করেছেন। ঠাকুরের জন্মোৎ্সবের পরে কালাীপ্রপাদ; 

শরৎ ও বাবুর'ম পুরীধামে যান এবং প্রায় ছমাম ণ্খোনে সাধনভজন 

করেন।৭ ৭ই যে নিরগ্ন তার গর্ভধারিণী জননীকে দেখতে যাঁন। ইতি- 

মধ্যেই গঙ্গাধর পরিব্রাজকের জীবন গ্রহণ করেছিলেন। হরি ও তুলসী মাঝে 

সাঁঝে মঠে আদেন। হবিগ্রসন্ন তখনও মঠে যোগ দেন নি। ইতিমধ্যে ত্যাগী 

সম্তানদের অধিকাংশ বিরজাহোম করে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্গাস গ্রহণ 

করেছিলেন ।৮ 

মঠের অবিসংবাদিত নেতা নরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন, মঠে কালীপুজা 

করবেন। মঠের অন্ততম অস্তেবাঁধী তাপস লাটু বল্নে £ "একদিন লরেনভাই 

এসে বললে-_কালাপৃজ! করবো! ৷ অমনি স্থরেন্দরবাবু কালীপৃজার সব বন্দোবস্ত 

করে দ্রিলেন।"”৯ আমাদের ম্মরণ রাখা দরকার, ন.জ্রশাথ ইত্মিধ্যেহ শ্গুকর 

নির্দেশে বহুবিধ নাধনায় সিদ্ধিরাঁত করে বহ-আকাজ্কিত নিধিকল্প-ঙুমির উত্তক্গ 

৬ স্বামী বিরজানন্দ বণিত। স্বামী শ্রন্ধান্দঃ অতীতের স্মৃতি, 
পৃঃ ৩৫-৭ 

৭ জ্বামী অভেদ্দানন্দ ;: আমার জীবনকথা, পৃঃ ১৪৭ 

৮ আলো্যকালে মঠবাঁসীদের সন্ন্যাস নাম ব্যবহারের প্রচলন হয়নি : 
সেকারণে এখানে তাদের পূর্বাশ্রমের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। 

৯ লাটু মহারাজের স্বৃতিকথা, পৃঃ ২৮৬ 

| ২%০ ) 



শিখরে আরোহণ করেছিলেন এবং জগন্নাতানিিষ্ট লোকসংগ্রহের কাজ 
শেষ না হওয়1 পর্বন্ত নরেক্রের নিথিকল্প সমাধির চাবিকাঠি শ্রীরামকষ্জ নিজের 

হাতে রেখে দিয়েছিলেন । আবার এদিকে দেখি নরেন্ত্রনাথ ৭ই মে (১৮৮৭) 
তারিখে মাষ্টার মশাইকে বলছেন : “কত দেখলুম, মন্ত্র সোনার অক্ষরে জল 

জপ করছে! কত কালীরপ; আরও অন্যান্য রূপ দেখলুম! তবু শাস্তি হচ্ছে 
ন1।”১* আবার তিনি মাষ্টার মশাইকে কিছুদিন পূর্বে বলেছিলেন £ 

“সাধনটাধন যা আমরা করছি, এ সব তাঁর কথায়। "..আমাদের তিনি 

সাধন করতে বলেছেন ।*১১১ 

নরেন্দ্রপাথ মহামায়ার প্রমন্নতীলীভের জন্য কাশীপূজার আয়োজন করেন! 

“সৈষ! প্রসন্ন বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।” কথাম্ৃতকার লিখেছেন, “পরদিন 

মঙ্গলবার, ১০ই মে (১৮৮৭)। আজ মহামায়ার বার। ন্ন্দ্রাদি মঠের 

ভাইরা আজ বিশেষরূপে মার পূজা করিতেছেন। ঠাকুরঘরের সম্মুখে ত্রিকো 

যন্ত্র প্রস্তুত হইল, হোম হইবে। পরে বলি হইবে। তত্ত্রমতে হোম ও বশির 

ব্যবস্থা আছে ।”?১২ 

শবীরামরুষজ মঠে মহাম।য়ার বিশেষ পৃজার প্রস্ততি সম্যক্ভাবে বুঝতে গেলে 

'তার পটভূমিকা জানা দরকার । মহেস্ত্রনাথ গুপ্ত অর্থাৎ মাষ্টার মশাই শনিবার 

দিন (৭ই মে) অপরাহে বরাহনগর মঠে এলেছেন, দিন পাচেক থাকবেন*৩ 

ও দেখবেন “ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাধদদের হৃদয়ে কিরূপ প্রতিবিষ্বিত হইতেছেন ।” 

কয়েকদিন বাস করে মাষ্টার মশাই দেখেন “সকলেই রহিয়াছেন। সেই অযোধ্যা, 

কেবল রাম নাই।” তিনি আরও দেখেন, ঠাকুর মঠের ভাইদের কামিনী-. 

১০ কথামৃত ২,পরি ১ 

১১ কথামত ৩, পার-ৎ 

১২ কথামত ১, পরি-১ 

১৩ মাষ্টার মশায় এই কয়েকদিনের আংশিক বিবরণী তিনটি পরিচ্ছেদে 
সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন 'তত্বমঞ্জরী' পত্রিকার অষ্টমবর্ষ, চতুর্থ সংখ্যার 
(শ্রাবণ, ১৩১১ আল )। তার মধ্যে প্রথম! পরিচ্ছেদ, বরাহনগর 
মঠের প্রাথমিক পরিচিতি “কথামত? তৃতীয় ভাগের পরি শিষ্টে, দ্বিতীয় 

পরিচ্ছেদ কথামৃত প্রথম ভাগের পরিশিষ্টে বিরাহনগবর' শীর্ষক নিবন্ধে 

এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম স্তবকমাত্র “মঠের তাইদের সাধন” 

নিবন্ধে কথাতে প্রথম ভাগের পরিশিষ্টে অন্তভূক্ত হয়েছে। 

(২৫১) 



কাঞ্চন ত্যাগ করাইয়াছেন। আহা, এর] কেমন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। স্থানটি 
(যন সাক্ষাৎ বৈকুঠ। মঠের তাইগুলি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ! ঠাকুর বেশী দিন 

চন্িয়। যান নাই; তাই সেই সমস্ত ভাবই গ্রায় বজায় রহিয়াছে ।, 
রবিবারে গৃহস্থভক্তের1! কেউ কেউ মঠ দর্শন করতে আসতেন । সে সময়ে 

মঠে যোগবাশিষ্ঠের পাঠ ও আলোচনা খুব চলেছিল। বৈরাগ্যের প্রেরণায় 

সারদাপ্রসন্ন হেঁটে বৃন্দাবন রওয়ান! হয়েছিলেন, কিন্তু কোন্নগর থেকে ফিরে 

আসেন। ঈশ্বরদর্শনের জন্য মঠবামীরা সকন্ ই অত্যন্ত ব্যাকুল, ফুসকলেরই প্রাণে 
আটুপাটু তাব। সর্বোপরি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় ভালবাসা ম্মরণ করে 

সককেই অশ্রু বিসর্জন করেন আর বলেন £ “আমরা তাঁর কি করেছি যে এত 

ভালবাসা। কেন তিনি আমাদের দেহ মন আত্মার মঙ্গলের জন্য এত বান্ত 

ছিলেন ?*-- মাষ্টার মশ।ই মুগ্ধ হয়ে শোনেন ত্যাগী গুরুভাইদের সংগ্রসঙ্গ | 
নরেন্দ্র বলেন : “তিনি (ঠাকুর ) বলতেন বিশ্বাসই সার। তিনি তকাছেই 

রয়েছেন! বিশ্বীস করলেই হয়! -**যতক্ষণ 'কাঁমন], বাসনা, ততক্ষণ ঈশ্বরে 

অবিশ্বাস ।” 

সোমবার সকালে মঠের বাগানের গাছতলায় বসে নরেন্দ্র তীর প্রাণ 

মাতানে! কণ্ম্বরে শঙ্করাচার্ধরচিত “শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্রমূ' আবৃত্তি করেন, 

“ছাড় মোহ, ছাড়রে কুমন্ত্রণা'' গান গেয়ে শোনান, «কৌপীনপঞ্চকম্”, 
“নির্বাণষটৃকম্ঠ ও “বান্থদেবাষ্টকম্? স্বর করে আবৃত্তি করেন। সব কিছুর মধ্য 
দিয়ে নরেন্দ্রের অস্তঃকরণের তীব্র-বৈরাগ্যের উত্তাপ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে । 

আহারের পর নরেন্দ্র তারক ও হরিশকে নিয়ে কলকাতীয় যান। নরেক্দ্রের 

বাড়ীর মোকদ্দমা] এখনও মেটেনি। আহারের পর মঠের ভাইরা একটু 
বিশ্রাম করছেন, এদিকে বুড়োগোপাল তার স্বন্দর হস্তাক্ষরে একটি 

গানের খাতা থেকে নকল করছেন । মাষ্টীর মশাই তাঁর কাছে গিয়ে 

বসেন। কথ।-প্রসঙ্ষে বুড়েগোপাল বলেন তার এক গুহ অভিজ্ঞতার 
কাছিনী। 

বুড়োগোপাল £ 'এট1 কাউকে বলিনি-কল্যাণেশ্বর গেছি”শিবরাজির 

উপোস করে শিবপূজো। করতে গেছি__হঠ1ঘ দেখি শিক্গ ঠেলে উঠলো-তার 

পাশে শিব ও বুষবাহন ও শক্তি। জীবন্ত চৈতন্যময় 1”১৪ মুগ্ধবিদ্ময়ে মাষ্টার 

মশাই শোনেন এই দিব্কাহিনী। 

১৪ শ্রীযুত মাষ্টার মশাইর ভায়েরী, পৃঃ ১৮৩ 

( ২৫২) 



বিকালে রবীন্দ্র*৫ উদ্মন্তের মত মঠে উপস্থিত হন । শুধু পাঁ, ধুতি আঁধখানা' 

পরা, উন্মা্দের ন্তাঁর তাঁর চোখের চাঁনি। কলকাতার এক সন্ত্ীন্ত বংশে 

তীর জন্ম। ঠাকুর শ্ররাঁমরুষ্জের কপালাঁত করে ধন্য হয়েছিলেশ। তীর 
অনেক সদ্গুণ। ইদানীং এক বারাঙ্গনার মোহে পড়ে তিনি হাবুডুবু 
খাচ্ছেন । বেশ্াকে বিশ্বাঘাঁতক মনে করে আজ তিনি মঠে এসে উঠেছেন । 

যুবক ঠাঁকুর শ্রীরামকষ্ের কুপাপ্রাপ্ত, হৃতরাঁং মঠখাপীরা তাঁকে আশ্রয় 

দেন। রাত্রে নরেন্দ্র মঠে ফিরে বুবীন্রের কাহিনী শোনেন। দানাদের 

ঘরে বসে নরেজ্জ “ছাড় মোঁহ, ছাঁড়রে কুমন্ত্রা” ইত্যাদি ও “'পীলেরে 

অবধূত হো মতবারা” ইত্যার্দি গাঁন ছুটি গেয়ে যেন রবীন্দ্রের শু তবুদ্ধিকে 
উদ্বদ্ধ করতে প্রয়াণী হন। ঠৈতগ্তদেবের প্রেম বিতরণ নরেন্ত্র পাঠ করে 

শোনান। শশী মন্তব্যঘকরেন £ “আমি বলি কেউ কাঁক্চকে প্রেম দিতে পারে 

না11৮ নরেন্দ্র বলেন £ “আমার পরমহংস মশাই প্রেম দিয়েছেন |" 

পরদিন মঙ্গলবার, রুষ্ণা তৃতীয়া, ২৮শে বৈশাখ, ১২৯৪ সাঁল। ইংবাঁজী 

১*ই মে। মঠের ভাইরা কালীপুজা করবেন। কালীপুজার প্রন্তবে 

সকলেই বিশেষ উত্পাহ বোধ করেন। নরেন্দ্র বলিদাঁনের প্রস্ততব করেছেন, 

মঠের কোন কোন অন্তেবাঁশী সাঁয় দিতে পাঁবেন না। কাঁকর কারুর মনে 

,খটক। বাধে । বিশেষ করে সেই পময়ে দয়াখতার বুদ্ধদেব ও প্রেমাবতান্ 

চৈতন্যদেবের চর্চীতে অঠবাঁশীরা মেতে উঠেছিলেন। মঠের তাপসদের 

মঙবিভিন্নতার ছবি একেছেন মহেত্দ্রনাথ দন্ত। “সন্ত "তঃ ১৮৮৭ সালে 

বরাহনগর মঠের প্রথম কাঁশীপুজা বা অপর কিছু হইরাছিল। তাহাতে 

পাঁঠাবলি দেবার কথা হয়। তাহাতে রাখাল মহারাঁজ মনঃক্ষু্ন হইয়! 

রহিলেন, তীহাঁর মত ছিল নাঁ। জনকয়েকের মেইরূপই মত-বলি হইবে 

না; কিন্ত নরেন্্নাথের ইচ্ছা, বলি দেওয়া হইবে। তিনি জোর করিয়া 

বলিলেন, "আরে একটা পাঁঠা কি, যদি মানুষ বলি দিলে ভগবান পাওয়া 

ঘাঁক্স তাই করতে আমি বাজী আহছি।”১৬ বলাবাহলা, স্থির হয় পাঠ! বলি 

দেওয়া হবে। পরবর্তীকালে স্বামী সারদানন্দ বলিমাহাত্মা সন্ধে পিখেছিলেন, 

7১৫ মাষ্টার মশাইর ভায়েরীতে নামট পাই 'ঞ্োতিণ' ব| 'যোব্তিন' | 
সম্ভবতঃ যুবক দুটি নামেই পরিচিত ছিলেন। 

১৬ শ্রী বিবেকানন্দ স্বামীদীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম ভাগ, 
হয় সংঃ পৃ১ ১১২ 

(২৫৩ ) 



“সমগ্র দেশ আজ শক্তিপূজার আড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়াও নিধীর্য, ধর্মহীন, 
'বিদ্ভাহীন, ধনহীন, অন্নহীন, শ্রাহীন 1. বলিদান বা সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন 
শক্তিপূজা অসম্পূর্ণ, ফলও ততব্রপ। ছাগ-মহিষ-বলি ত অন্ুকল্পমান্র। হৃদয়ের 
শোণিত্দান, যে উদ্দেস্তে পূজা মে উদ্দেশ্টে আপনার সমগ্র শরীর মন সম্পূর্ণ 
উৎসর্গ না করিলে কোন প্রকার শক্তিপূজীতেই ফলপিদ্ধি অসস্ভব। সর্বত্যাগে 

অমবত্বলাঁত, বিদ্যার জন্ত ত্যাঁগে বিগ্ালাভ, ধনজন্ত ত্যাগে ধনলাভ, প্রভুত্বের 
জন্য ত্যাগে প্রভুত্বলাত, এইরূপ অপরাপর বিষয়েও ত্যাগ বা বলিমাহাত্ময 
নিত্যপ্রত্যক্ষ।”১৭ এখানে মঠবামিগণের তন্গু-মন-প্রাণ ভগবৎ-চরণে 

উৎসগাকৃত। সেই কারণে ত্যাগের অন্ুকল্প পশুবলিব মাধ্যমে তাদের 
শক্তিপৃজ৷ হয় সার্থক। 

মঙ্গলবার সকালবেলা । নির্মল আকাশ । মাষ্টার মশাই গঙ্গান্নানে যান । 

রবীন মঠবাঁড়ীর ছাদে বেড়ান। এদিকে নরেন্দ্র ভাবাবেগের সঙ্গে স্তব 
করেন, 

“& মনো বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং 

ন চ শ্রোআজিছেব ন চভ্রাণ-নেত্রে। 

ন চ.ব্যোমভূমিন তেজো ন বায়ু- 

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।।১১৮ 

তারপর নবেন্দ্র'গান ধরেন £ “পীলে বে অবধূত হো মতবারা, প্যাল! প্রেম 

'হবরিরমকা রে।' ইত্যাদি। 

নরেন্দ্র বুড়োগোপ।লকে পাঠিয়েছিলেন বলিদানের উপযুক্ত একটি ছাগল 
বা ভেড়া জোগাড়ের জন্ত । গোপাল কিছুক্ষণ পরে এসে জানান যে উপযুক্ত 

ছাঁগল বা ভেড়া জোগাড় করা! গেল না। শশী পূজার আয়োজন 

করতে ব্যস্ত ছিলেন, নরেন্দ্র শশীকে ডেকে বলেন; তুই একবার 

যা! ন]। 

শশী: ছাগল সঙ্গে করে আনা আরেকজন কারুকে সঙ্গে দাও তো 

ভাল হয়। 

নরেন্দ্র ঃ তুই নিজে একবার যা না। 

শশীকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে নরেন্দ্র তাকে যেতে বারণ করেন। নরেন্ত 

১৭ শক্তিপৃজা, উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৫৭ 
১৮ নির্বাণষটুকম্ 

(১৫৪) 



সুশিষ্টদ্বরে গীতাপাঠ করতে থাকেন। শশী নিজেই পৃজার বিভিন্ন আয়োজন 

শেষ করে পুজা করতে বসেন ।১৯ 

বেশ কিছুক্ষণ পরে নরেন্ত্র গীতাপাঠ সমাথ করে বেরিয়ে যান বলির পশ্ 

জোগাড়ের জন্য | সেসময়ে মাষ্টার মশাই যান ৬চিত্তেশ্বরী সর্বমঙ্গলার মন্দিরে । 

মন্দিরে গ্রণামাদি সেরে তিনি নিকটেই মহিমা চক্রবর্তীর বাড়ীতে যান। মহিম' 

পাগ্ডিতাভিমানী | নানা বিষয়ে আলোচন1! করেন। মাষ্টারমশায়ের প্রশ্নের 

উত্তরে শ্রান্ধাদরি কর্মে পশুবলির বিধি সম্বন্ধে শাস্ত্রের বচন উদ্ধাত করেন ॥ 

মাষ্টার মশাই মঠে এসে দেখেন রবীন্দ্র গঙ্গান্ান করে ভিজে কাপড় নিয়েই 

ঠাকু্ঘরে প্রণাম করতে এসেছেন। নরেন্ত্র মাষ্টার মশাইকে বলেন £ এই 
নেয়ে এপেছে, এবার সন্নাস দিলে বেশ হয়। 

মাষ্টার মশাই £ জোর করে দেও না। 

সারদীাপ্রসন্ন একখান। গেকুয়! কাপড় এনে দেন। নরেন্দ্র (মাষ্টার মশায়ের 

গ্রতি ): “এইবার ত্যাগীর কাপড় পরতে হবে ।” মাষ্টার মশাই ( সহান্তে ) £ 

“কি ত্যাগ ?” নবেন্দ্র £ “কামকাঞ্চনত্যাগ 1” রবীন্দ্র গেরুয়া বসনখানি পরে 

কালীতপন্বীর ঘরে ধাঁন করতে বসেন। ঠাকুবঘরে শশী নিত্যপৃজার পর মহা- 

মায়ার বিশেষ পূজ1 করছেন। তার উদ্দাত্ত কে শোন। যায় ধ্যানের মন্ত্র ঃ 

ও মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবাঁরঢ়'ং ব্রিনেত্রাং পরাং 

কর্ণালস্বিনৃমুণ্ডযুগ্মতয়দাঁং মুণ্ড্জাং ভীষণাম্। 

বামাধোধব করামুজে নরশিরঃ খড়গঞ্চ সব্যেতরে 

দানাভীতি বিমুক্তকেশনিচয়াং বন্দে সদা কালিকাম্ ॥। 

মঠের ভাইয়ের! কেউ ধ্যান করছেন, কেউ স্তবপাঠ করছেন, কেউ 

তন্ত্ধীরকের কাজ করছেন। দিব্যভাঁবে ঠাকুবুঘর গম্গম্ করে। শ্রীরামকৃষঃ 

কালীমৃতির ভাব ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন : “হস্তে খড়া, গলায় মুণ্মালা, 
পদতলে শিব, এসকলের ভাৰ এই--জীব কালীর শরণাগত হইলে প্রথমেই 

খড়গাদ্বার! রিপুিগকে খণ্ডন করেন। রিপু সকল খণ্ড খণ্ড হইলে তাহারা কোথায় 

১৯ লাটু মহারাজের স্বতিকথাতে পাই £ “হরবখৎ শশী ভায়ের চিন্তা 
ছিলো ঠাকুরের সেবা কেমনভাবে চলবে, কি কি দেওয়া হবে, 
আর কখন কোন্ট। দেওয়া হবে। তার পূজার সব কাজসে 

নিজে হাতে করতো ।.**হামাদের বলতো--তোদের কোন ভাবনা 
নেই, তোরা সাধনভজন নিয়ে পড়ে থাক। এর (ঠাকুরের ) 

দৌলতে সব জুটে ঘাবে।” (পৃঃ ২৮২-৩ ) 

(২৫৫) 



যাইবে, তাহাদিগকে হ্বয়ং গলদেশে এবং হস্তে রাখিয়া দেন অর্থাৎ তাহাতেই 

থাকে ।' দক্ষিণ হস্তে জীবকে বলিতেছেন, এম বাবা হরিনামে বিহ্ব্গ হইয়া নৃত্য 
কর। পদতগে শিব কেন? জীব অষ্টপাশ ছেদন করিলে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। শিব, 
হইয়! শবত্ব অর্থাৎ যখন ষোল আনা মন পেই ব্রদ্ষে লীন হয়, তখন আর মন 
বিষয়ে না থাকা! প্রযুক্ত সংজ্ঞাশৃন্য সমাধি প্রাপ্ত হয়। দেই সময়ে ব্রহ্মময্ী হৃদয়ে। 
আপিয়া উদয় হন।""-”২ আর স্বামীজী বলতেন : “কাপামৃর্তিই ভগবানের 
08:906 0181016986861001”২১ স্থষ্টি স্থিতি লয় সব কিছুরই যে কর্তা তিনি-_. 

এই ভাবটি কালীমুঠিতে পরিস্কট। লীলাময় ব্রহ্মই কালী। 
এদিকে নরেন্দ্রণাথ নৈবেছ্চের ঘরে মাটির হোমকুণ্ডতে ভ্রিকোণযন্ত্রগ্রদ্তত 

করেন। তন্ত্ররাঞ্জ-তত্ত্রমতে “*বিন্কু শিব।ত্বক।.."বিন্দুই উচ্ছুন হয়ে জ্রিকোণাকার 

প্রাপ্ত হয়।-*'বিন্দু পরাশক্তি ।'""ত্রিকোণ ত্রিবীজন্বরূপ। ত্রবীজ অর্থ জরিপুর- 

হন্দরীর মন্ত্রের বাগভব, কামরাজ এবং শক্তি এই ত্রিখগ্ডাত্বক বীজ বা কুট ।".. 
এই ভ্রিকোণের তিন ৫কোণে আছেন তিন দেবী । কামেশ্বরী অগ্রকোণে, 

বজেশ্বরী দক্ষিণকোণে এবং ভগমাপিনী বামকোপে। এই তিনজনই চক্রের 

আবরণদেবতা-_-এদের বলা হয় অতিরহস্তযোগিনী ।? ২২ 

ব্পিদানের পর ভ্রিকোণযস্ত্রেরে উপর হোম হবে। হোমের তাত্বিক 
ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে, ইন্দ্িয়সূহের দ্বারা বেছ্য সব কিছুই হুঝি, ইন্দ্রিয়মূহ 

আকৃ। জীবে অবস্থিত পরমশিবই অগ্নি এবং জীব এখানে হোতা । হোমের 
অপরোক্ষফল সাধকের পারমাধিক ব্বরূপলাভ, নিগুণত্রন্ম সাক্ষাৎকার । 

পূজক শশীর পৃজ। শেষ হলে সারদা! লক্ষণযুক্ত পশুকে স্নান করিয়ে নিয়ে 
আসেন উতৎ্লের জন্য। পশুর গলায় রুক্তমাল্য। নরেন্দ্রনাথ ভূতাপসা'রণ 

করে অর্থজলে পন্তর প্রোক্ষণ করেন, মন্ত্র বলেন, 'উদ্বুধ্যন্ব পশো ত্বং হি 
নাপরত্বং শিবোইসি হি। শিবোত্রৃত্যমিদং পিগুমতত্্ং শিবতাং ব্রজ।১ (হে 
পন্ড, উদ্ধদ্ধ হও, তুমি শিব, অপর কেউ নও। তোমার এই পিগু শিবের 

২০ সেদিন তারখ ২৯শে জানুয়ারী, ১৮৮২ শীঃ। স্থান দক্ষিণেশ্বর | 

শ্রোত। -মনোমোহন রাম সবেন্দ্র নরেন্দ্র ও নৃত্যগোপাল। (তত্ব- 
মঞ্জরী, নবম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, পৃঃ ২৫৯) 

২১ শিবানন্দবাণী, প্রথম খণ্ড ( তৃতীয় সংস্করণ ), পৃঃ ১৪৭ 

২২ উপেন্দ্রকুমার দাস £ শান্ত্মূলক ভারতীয় শক্তিলাধন] (দ্বিতীয় খণ্ড ), 
পৃঃ ৮৯৪স৫ 

(২৫৬) 



দ্বারা ছেদনীয়, এমনি ছিন্ন হয়ে তুমি শিবত্ব লাভ কর।) অমৃতীকরণের পর 

সি ছুর গন্ধ পুণ্প দিয়ে 'ও এতে গন্ধপুণ্পে ছাগায় পশবে নমঃ" মন্ত্রে পশুর পৃজা 
করেন। বাম হাতে যজ্ঞপস্তকে ধরে মৃলমন্ত্রে তত্বমুদ্রার় সাতবার প্রোক্ষণ 

করেন, পশুর দক্ষিণ কানে বলেন পশ্তগায়ত্রী, “পশুপাশায় বিদ্লহে বিশ্বকর্মণে 

ধীমহি তন্্রো জীবঃ প্রচোঁদয়।ৎ।” অতঃপর “( বীজ) কালি কালি বস্রেশ্বরি 

লৌহদণ্ডায় নমঃ” মন্ত্রে থডাপূজা করেন, স্তবপাঠ করে প্রণাম করেন। যজ্ঞের 
পশতকে নীচে নিয়ে যাওয়! হয়। রবীন্দ্রের নরম মন। বৈঞ্ণববংশে জন্ম, 

বাড়ীতে শীরাধারষ্ণবিগ্রহের নিত্য সেবা হয়। রবীন্দ্র আর্তনাদ করে ওঠেন £ 
“এখাঁনেই ওর দম আটকে যাবে -একটু দড়িট1! টিলে করে দাঁও।” ছাগ- 

শিশুর 'ব্যা ব্যা' ডাক শুনে অভিভূত মাষ্টার মশাই জোরে ঘণ্টা বাজাতে সুরু 
করেন, যাতে ছাগশিশুর ডাক শুনতে না হয়। বাখালেরও মন খারাপ, তাই 

অন্য সকলে পি'ড়ি দিয়ে নেমে গেলে তিনি মাষ্টারমশাইকে অনুযোগ করে 

বলেন £ “আপনি কেন বারণ করলেন না? 

এদিকে অনুষ্ঠানে যোগদানকারী অন্তত্ম তাপস তারক বলিদানের সময় 

তাঁপমদের মধ্যে ঘে দিব্যভাঁবের সঞ্চার হয়েছিল তা স্মরণ করে ১৯৩* খ্রীষ্টাব্দে 

৩রা! আগস্ট বলেছিলেন ; ্যজ্জে যে পশ্ত ব্যবহার হয় তাতে আর পশ্তুত্ব থাকে 

না। বরাহনগরে আমর বলি দিয়ে পূজো! করি। পশুর প্রতোক অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গে বিভিন্ন দেবতা ভাবনার পর আর তাকে পশ্ত বলে বোধ হয় না--মত্যি 

ব্লছি ঠিক ফেন দেবতা বলে বোধ হয়েছিল ।”২৩ 
পশ্চিমের বাগানে বেলতলাতে২৪ যৃপদণ্ড স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে 

উপস্থিত হয়েছেন নরেন্দ্র, বাঁখাল, শশী, সারদা, তাঁরক, হরিশ বুড়োগোপাল, 
মাষ্টার মশাই, রবীন্দ্র গ্রভৃতি। কার ঘণ্টা বাঁজতে থাকে । একজন তাপস 

আবার খোল বাজাতে থাকেন :২৫ ছেদক 'জয় মা” উচ্চারণ করে 

২৩ শ্রীত্রীমহাপুরুষজীর কথা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, উদ্বে'ধন, পৃঃ ১৪০ 

২৪ ২১শে ফেব্রুয়ান্বী ১৮৮৭ শ্রী: শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে এই বেলতলাতেই 
চার প্রহরে পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 

২৫ মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন £ “বাবুরাম তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে গিয়! 
খোল বাহির করিয়া আনিয়া বাজাইতে লাগিলেন। বলি ছইয়! 
গেল, সব চুকেমূকে গেল। তাঁর কয়েকদিন পরে সকলে বাবুরাম 
মহারাঁজকে ঠাট্ট। শুরু করিল--শশ্যালা বৈরিগীর বিটকিলিমি, খোল 

বাজিয়ে বলি করা১1” (শ্রীমৎ বিবেকানন্দ ম্বামীজীর জীবনের 

(২৫৭ ) 



বলিদান২৬ করেন ও সমাংসরধির দেবীকে নিবেদন করেন। হরিশের মনে 

খুব আনন হয়, তিনি আনন্দে নৃত্য করতে থাকেন। 

বলিদ্ানের পর শশী পূজার বাকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে ব্যস্ত হন। সারদা- 

গ্রসন্ন ধ্যান ঘরে গিয়ে গুরু-গীতা পাঠ করতে .থাকেন। ঠাকুরঘরে গিয়ে 

বসেন তারক ও হরিশ। মাষ্টার মশ;ই তাদের নিকটেই বসেন। বলিদানে 

তিনি মর্মাহত হয়েছেন। তিনি ধাক্ক| সামলিয়ে উঠতে পারেননি ।২৭ 

মাষ্টার মশাই নীচুগলায় তারককে জিজ্ঞ'সা করেন : “এতে (বলিদানে ) 
কি হয়? 

তাক £ “কেন, কি হবে?” 

মাষ্টার মশাই £ “জ্ঞান না ভক্তি? 

তারক: “যারা নিষ্কীম কর্ম করে তারা! কোন ফলই চায় না» 

মাষ্টার মশাই £ “জ্ঞান ভক্তিও ন1?” 

তারক : “না।” 

মাষ্টার মশাই £ “"মাথায় সি'দুর এসব দিয়ে*** 1১ 

হুবিশঃ “অমন হাতে প্রাণ গেল ওর মহাভাগ্য ।"? 

মাষ্টার মশাই ( হরিশকে ): "তবুও বেলতলায় শিবের সম্মুখে বলিদান !১” 
হরিশ শ্লাষ্টার মশাইকে চাপা গলায় বলেন £ "দিকের দরজাটা বদ্ধ 

করান ।” , 

হঙ্জিশ ফেন ভাবাবি্ হয়েছেন। মাষ্টার মশাই দরজ] বন্ধ করলে হরিশ 

বলেন £ “একথা কাকুকেবলিনি-দেখলাম কালীঘর- দেখলাম ম1 কালী 

ঘটনাবলী, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১১২) তাপপ বাবুরাম অনুপস্থিত 
ছিলেন। মনে হয় অপর কেউ খোল বাজিয়েছিল। 

২৬ স্বামী শিবানন্দজী বলেছিলেন : “আর একবার মঠেই স্বামীজী বলি 
হোম করেন- বলেন, 'গুসব লোতের খাওয়] টাঁওয়া হবে না? ।” 
(শ্রশ্রমহাপুরুষজীর কথ] ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত) পৃঃ ১৪০ ) 

২৭ শ্রীম বলেনঃ “যখন ছেলেবেলায় মার সঙ্গে কালীঘাটে যেতাম, 
সেখানকার পাঠাবলি দেখে মনে হত বড় হলে বলি তুলে দেব। পরে 
যতই বয়ম হতে লাগল ততই বুঝতে পারলাম, ঈশ্বরের নিয়ম 
গুতিবোধ- করবার কারও পামর্থ নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ও 
হচ্ছে।” (ম্বামী জগন্নাথানন্দ £ শ্রীম কথা, ১ম খণ্ড) উদ্বোধন, 
জীবনী-অংশে উদ্ধৃত) 

(২৫৮) 



সরে দড়ালেন না, তার পা শিবের বুকে। আবার দেখি শিবই কালী 
হয়েছেন। 'যিনি শিব তিনিই কালী' এট! অস্থমানের কথ! নয়, প্রত্যক্ষ 
দেখলাম।” সেই পঙ্গে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শুনাঁপলক্ষিব বিষয় 
উল্লেখ করেন। 

মাষ্টার মশাই চুপ করে থাকেন। তীর স্থৃতিতে উদ্দিত হর পিশপড়ে মারার 
ঘটনা, মা বাবাকে ত্য!গ করা সম্বন্ধে ঠাকুবের উক্তি । তার মনে পড়ে, ঠাকুর 

বলতেন যে, মোকদ্দমা জেতা, পাঠাবলি দেওয়া! এসব তমোভক্তির লক্ষণ ।২৮ 

একটু পরে মাষ্টার মশাই নীচে নেমে দেখেন কোমক্্হদয় রবীজ্ঞ সি'ড়ির 

ধারে নির্জনে কাদছেন। মাষ্টার মশ।ই বরবীন্দ্রকে নিয়ে নীচের ঘরে বসে কথা 

বলেন। বণিদানের জন্য ববীন্ত্রের প্রাণে আঘাত লেগেছে। মাষ্টার মশাই 
বলেন: “বলি একটি সাধনের অঙ্গ । শাকের] বলিদান কবেন। বে 

সকলের ভাল লাগে না। কিন্তু তন্ত্রে আছে, দোষ নাই।” 

রবীজ্জের মনে ধিষম দ্বন্ব। একদিকে শুভ সংক্কাররাঁশি, অন্তদিকে 
বাবাঙ্গনার প্রতি আকর্ষণ। মাঝে যাঝে তার শুভেচ্ছার উদয় হয়, আকাঙ্ষ! 

হয় নর্মদাঁতীরে বা অন্ত্র গিয়ে নির্জনবাদ করেন। মাষ্টার মশাই তাঁকে 

অনুরোধ করেন মঠে বাঁদ করে সাধুদঙ্গ করার জন্য । সরলপ্রাণ রবীন্দ্র খেদ 
করে বলেন £ “আর সাধুলক্গ ! ধ্যান করতে যাই, দেই মূখ মনে পড়ে ! ঈশ্বরের 

নাম করতে যাই, সেই নাম করতে ইচ্ছা হয় ।” মাষ্টার মশায়ের মনে পড়ে 
ঠাকুরের কথা, যখন ড!'কাত পড়ে তখন পুলিদে কিহু করতে পারে না। 

ডাকাতি হয়ে গেলে পুলিমে এসে গ্রেপ্তার করে। মাষ্টার মশার়ের সব 

অন্থুবোধ উপরোধ অগ্রাহা করে রবীন্দ্র বারাঞগগনার কাছে ফিরে যাবার জন্য 

অধৈর্ধ হয়ে ওঠেন, আবার বলেন £ “আমি যেখানে যাই, আমি প্রতিজ্ঞা 

করছি, আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলছি-_-আপনি বিশ্বাপ করুন- আমি 

প্রতিজ্ঞা করছি, যে মিথ্য। কথা কখনই কইবো ন[; পবোপকার করবো 

সাঁধামতে ; কাঁপড়চোঁপড়, আসবাব, বাবুশ্ানা এ নব তাতে কখনও পিপ্ত 

থাঁকবো না।” 

২৮ শ্রীরামকুঞ্জ বলেছেন £ প্যার যেমন ভাব, ঈশ্বরকে দে তেমনি দেখে । 
তমোগুণী ভক্ত; সে “দেখে মা পাঠা খায়, আর বলিদীন দেয়।” 
( কথামত ২ ১০,৪ ) * আবার তিনি বলেছেন ; বিশেষ বিশেষ 
অবস্থায়, শাস্ত্রে আছে, বলি দেওয়া! যেতে পাবে। বিধিবাদীয় 
বলিতে দোষ নাই।" ( কথামত €।81২ ) 

(২৫৯) 



রবীন্ত্র,কিছুট1 প্রকৃতিগ্ব হলে মাষ্টার মশাই বলেন : “পরমহংসমশায়ের 
সঙ্গে আপনার দেখ! হয়েছিল, তার একটু গল্প বলুন।” 

রবীন্দ্রঃ “প্রথম দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাই। তাঁকে দেখে হাসতে 
হাসতে বলেছিলাম, আপনি দূতী হতে পাবেন? (অর্থাৎ ঘটকালি করে 

ঈশ্বরকে জুটিয়ে দিতে পারেন?) তিনি ঝাউতলা হতে এসে বললেন, তুই কি 
বলছিলি, দুতী হতে পার ন1 কি?' তারপর লাটুকে বললেন, 'এর কি তাৰ 
জাঁনিপ? বৃন্দে রু্তক নিতে এসেছে-_ শ্রামতীর কাছে নিয়ে য!বে। শ্রীমতীকে 
জুটিয়ে দেবে ।১২৯ লাটুকে এই কথা বলতে বলতে পরমহংসদেবের ভাঁবসমাধি 
হয়ে গেল--একেবারে নিষ্পন্দ দেহ-_-সমাধিস্য। 

“তারপরে বললেন, “তোর দেরী হবে। তোর ভোগ আছে। ডাকাত 

যখন পড়ে, তখন পুলিস কিছু করতে পারে না । তারপর গ্রেপ্তার' 

মাষ্টার মশায় : “তারপর ?” 
রবীন্দ্র ঃ “তারপর সন্ধ্যার সময় পঞ্চবটাতে আমার জিতে তার মুখামৃত 

আগ্ুুলে করে দিলেন ও জিভেতে কি লিখে দিলেন ।” 

মাষ্টার মশায় £ “তারপর ?” 

রবীন্দ্র; “তারপর আমায় বললেন, 'তোর ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস আছে ?? 

আমি বপলাম, 'অছে"। তিন জিজ্ঞাল! করলেন, “কি দেবতা ভাল লাগে? ?” 

রবীন্দ্র বলেন যে, দেবতার মধ্যে তীর প্রিয়তম হচ্ছেন শাকৃষ্চ। আর “রাঁধা' 

নামটি তিনি ভালবাসেন। ঠাকুর তাকে এ নাম জপ করতে বলেন। 

স্বৃতির কুঠবি উন্মোচন করে রবীন আরও বলেন যে, তিনি 'বুষকেতু” 

নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। ফেবার পথে ঠাকুর তাঁকে গাড়ীতে 

তুলে নিয়েছিলেন । তিনি পেবার ঠাকুরের কাছে তিনদিন বা করেছিলেন । 

রবীন্দ্র লক্ষ্য করেন যে ঠাকুরের ঘন ঘন ভাব হয়। “কেন এরূপ হয়” রবীন্দ্র 

২৯ “তত্বমঞ্চরী' পত্রিকার পাদটীকাতে মাষ্টার মশাই লিখেছেন £ "ও 
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(২৬০) 



জানতে চাইলে ঠাকুর বলেছিলেন £ "কেন হুয় জানিস? আমি দেখতে পাই 
ঈশ্বরই এই জীবজগৎ হয়েছেন। তিনিই সব। যেন জগতের ম! নাচছেন 
দেখতে পাই।» 

এই কথ! বলতে বল্পতে রবীক্জের সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। মাষ্টার 
মশাই বিন্মিত হয়ে ল্মরণ করেন ঠাকুরের উক্তি, অন্তর শুদ্ধনা হলে ভগবানের 

নামে বাঁ চিন্তায় রোমাঞ্চ হয় না। মুগ্ধ মাষ্টার মশ।ই রবীন্দ্রকে বলেন £ 

“তে.মার মত শুদ্ধ দেখেনি । ঠাকুর বামকুষ্ণ তোমাকে অত ভ!লবেসেছেন, 

আর হরিনামে তোমার রোম।ঞ্চ হয়। তুমি আমার মাথায় বসবাঁর উপযুক্ত 1” 
রবীন্দ্র জিভ কাটেন ও বলেন £ “অমন কথা বলবেন না। আমি প'ষণু 

-- এখনই হয়তে। দেখ;নে যাব ।” 

“এ'র] (ত্যাগী তাপদেরা ) তার ভক্ত, আর এদের কৌমার বৈরাগা, 
এদের মত শুদ্ধাত্া] আর কোথায় পাবেন 1*"এরা কাঁমিনীকাঞ্চন ত্যাগী। 

আর তিনি এদের এত তাঁলবেসেছেন” ইত্যাদি বলে মাষ্টার মশাই রবীন্দ্রকে 

আবার অনুরোধ করেন কয়েকদিন মঠে বাম করার জন্য । রবীন্দ্র বলেন £ 

“হা, এর| মহাপুরুষ । আমি এদের প্রণাম করি।” 

অনেকক্ষণ হয় শ্রশ্রঠাকুরের সামনে ছোমানুষ্ঠান আবস্ত হয়েছে। ঠাকুর- 
ঘর হতে মাষ্টার মশাই ও রবীন্ত্রকে কয়েকবার ড'কা হয়েছে। সেসব ভুলে 

গিয়ে মাষ্টার মশাই সাগ্রছে রবীন্ের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। এবার তার! 
ঠাকুরঘরে গিয়ে বসেন | কিছুক্ষণের মধ্যেই হোম সমাঞ্চ হয়। তারক উপস্থিত 

লকলের কপালে হোমতিলক দেন। নরেন্দ্র বেদে ও তত্র পড়াশোনা করেছেন। 

তিনি মঠের তাইদের হোমের মাহাত্ম্য বুঝিয়ে বলেন। 
বুড়োগোপাল মন্তব্য করেন £ “দেবতারা কেবল হোমেই তুষ্ট ।" 

রবীন্দ্র; "'আর কিছুতে না? যদি কেউ পরোপকাঁর করে, তাতে কি 

তারা তুষ্ট হন না?” 
বুড়োগোপাল £ “তার! উপকার, অপকার কিছু চাঁণ না।” 

ভোগাবাত্বিকের পর সকলে একত্রে আনন্দ করে প্রসাদ ধারণ করেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার মশাই, রবীন্দ্র ও হরিশ পশ্চিমের বাগানে মালীর বেঞ্চের 

উপর বসে কথাবার্তা বলেন। 

হরিশ স্মৃতি উদঘ'টন করে বলেনঃ পঞ্চ+টাতে তার পায়ে জড়িয়ে 

ধরলাম। বললাম একবার আমায় সেই ঈশ্ববের রূপ দেখান ।”*** 

(২৬১) 



মাষ্টার মশাই £ “তিনি কি বললেন?” 
হবিশ : “তিনি নিজের সেই মানুষমূতি দেখিয়ে বললেন, 'এই গ্ভাখ ।” 

কাটাবার জন্য আমায় এ কথা বললেন, কিন্তু ক্রমে আমার শরীর যেন কাঠের 

মত হয়ে গেল। আমায় একজন কোলে করে ঘরে নিয়ে গেল। ঠাকুর 

বললেনঃ “একে চিনির পানা খাওয়া । লাটুকে বনলেন, 'একে নাইয়ে নিয়ে 
আয়। আমার তখন হু'শ হয়েছ আর লঙ্জ| হয়েছে। আমি আপনি নাইতে 
গেলাম ।”৩০ কিছুক্ষণ পরে হরিশ গান ধরেন £ 

'বমিয়ে গোপনে একাকী বিরলে, 

বিডিত্র জগৎ জন করিলে, 

গুক হয়ে জ্ঞান ধর্ম শিক্ষা দিলে, 

ভবার্ণবে নিঙ্গে হলে কাণ্ড রী” ইত্যাদি । 

'দে-সময়ে তিনজনেই বোধ করি শ্রীগুকর ভাবনায় মশগুল। তারপর রবীন্দ্র 

'আপনাআপনি গন ধরেন £ 

“হরি আপনি এসে যোগীবেশে করেছ নাম সঙ্ীর্তন। 

প্রেমের হবি প্রেমে করেছ নাম বিতরণ |" ইত্যাদি। 

বিকালবেলা মাষ্টার মশাই ও রবীন্ত্র গঙ্গার ধাবে মল্লিকের ঘাট, 
পরামাণিকের ঘাঁটে বেড়িয়ে মঠে ফিরে দেখেন “ধানাদের ঘরে, নরেন্দ্র গান 

গাইছেন। রবীন্দট্রের অহ্থরোধে নরেজ্জ 'পীণে রে অবধূত হো! মতবারা, প্যাল! 
প্রেম হরিরসক! রে' ইত্যাদি গানটি গান। 

সন্ধ্যার পূর্বে রাখাল ও ম'ষ্টার মশ!ই বারান্দায় বেড়াতে বেড়াতে গল্প 

করেন। মাষ্টার মশাই বলেন যে রবীন্দ্র বলির সময় সিঁড়ির উপর দাড়িয়ে খুব 

'কেঁদেছিল। রাখালের ব্যথিত হৃদয়তন্ত্রীতে যেন টান ধরে। বাঁখাঁল বলেন £ 
“নরেন্দ্র সাধকের ভাবে করেছেন। কিন্ত আমারও মন কেমন করছিল। 

রবীন্দ্র ভাব আমি একটু বুঝেছিলাম_নবেন্ত্রকে বনেওছিলাম। আপনি 

একবার নবেন্দ্রকে বলবেন ।”? 

ঠাকুরঘরে আঁরতির ঘণ্টা] বেজে ওঠে । ভক্তের! সমন্বরে গাইছেন £ জয় 

শিব ওঁফার, ভজ শিব ওকার। ব্রদ্ধা বিণ দদাশিব হর হর মহাদেব | শশী 

ভাবোন্সত্ত হয়ে আরান্তিক করেন। 

৩০ শ্রীযুত মাই্টার মশাইয়ের ডায়েরী, পৃঃ :৮৭। 

(২৬২) 



রাত্রে আহারাদির পর পানের ঘরে হাশ্তরসের ফোয়ারা ছে'টে। পানের 

ঘব দানাদের ঘরের উত্তরে ও য়ান্নাঘরের পশ্চিমে। দেখানে উপস্থিত হয়েছেন 

শশী, তারক, বুড়ো! গোপাল ও মাষ্টার মশাই । দেখা গেল বুড়াগোপাল 

নাচছেন। তারক মাষ্টার মশায়ের গলা! ধরে সহাস্তে নেচে নেচে ৰলছেন £ 

“মাষ্টার মশাই, আপনাকে কেউ চিনলে না!” আমুদে তাঁরকনাথের কাণ্ড 

দেখেশুনে সবাই ছে! হে! করে হেসে ওঠে। 

পরদিন বুধধার। সকালবেলায় জানা যায় যে গত রাতদুপুরের পর ববীন্দ্র 

পাপিয়েছেন। বুবীন্দ্রের জন্য সকলেই হুঃখিত। নবেন্দ্র বলেন £ “মহামীয়ার অনু- 

গ্রহ ন! হলে কার সাধ্য রাখে?” শশী বলেনঃ “তুমি বুঝিয়ে রাখতে পারলে না ?” 

নরেন্দ্র; “ওরে, বুঝিয়ে তর্কের দ্বারা কি মীন্ষকে রাখ! যাএ?':তিনি কি 
আমাদের তর্কের দ্বারা বশ করেছিলেন? তিনি ভালবাসার দ্বার বশ 

কবেছিলেন।” 
তাদের মনে পড়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসার মোহিনী শক্তির কথ! ॥ 

কাশপুরে ঠাকুরের পীড়া শুনে হীরানন্দ ছুটে এসেছিলেন নুদুর দিদ্ধুদেশ হুতে। 

ঠাকুর তাকে বড় গেছ করতেন। তাঁর বালকের মত মধুব স্বভাব দেখে ঠাকুর 

একদিন তার মূখে চুমো খেয়েছিলেন । শশীর মুখে এই ঘটনা শুনে নরেশ 

বলন ২ “আমান ববীন্ত্র গিজ্াসা করছিল, দশ বছরের অভ্যাস যায় কিনা? 

অভ্যাসের দ্বারা একটা 690৫9005 হয়। অনেকবার একটা কাজ কবুতে 

করতে 667046:০5 জন্ম[য় |? 

কিছুক্ষণ পরে দানাদের ঘরে কয়েকজন, সমবেত হন। নরেন্ত্র রাখাল শশী ও 

মাষ্টার মশাই এবীনেের সম্বন্ধে কথা! বলেন। হুরিশ একটু দূরে শুয়ে ছিলেন। 

মাষ্টার মশাই রাখালের ইঙ্গিত অনুসরণ করে নরেজ্দ্রকে বলেন £ 4 রবীন্দ্র) 

বলছিল, এব] মহাপুরুষ, আমি প্রণাম করি। তবে বলিদান দেখশে আমার 

প্রাণ কার্দে।” 

রাখাল (মাষ্টার মশায়ের প্রতি ):£ “আর কি বলেছে, এখানকার চেয়ে 

আমার বাঁড়ী ছিল ভাল।' 

মাষ্টার মশাই £ “হ1 বলেছে বটে, সেখানে নির্জন, জনমনুষ্য আসে না। 

সেখানে বেশ ঈশ্বর চিন্তা! হয়।' 

এমন সমর শশী মন্তব্য কবেন£ “আমদের কর্মকাঁগুট| উঠে যায় তে! 

বেশ হয়? 

(২৬৩) 



রাখাণ ( নরেক্রের প্রতি): “আচ্ছা, তোমার সমস্ত দিনের ভিতর কি 

একবারও মন খারাপ হয় নি?" 

নরেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলেন: “সাধনের জন্য মাধ কাটতে পারা যায়। 

( সকলের হাশ্য ) খাবার জন্য কাঁটা! আলাদা কথা৷” 

মাষ্টার মশাই £ “আচ্ছা! .নরেন্দ্রবাবু৩১, আর কখন এরকম বলি 

হয়েছিল ?” | 
নরেন্দ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘে।ষণ| করেন। তিনি বলেন £ “সাধনের জন্য 

এই 5:86 আর এই 18981) 

৩১ মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন £ বরানগরের মঠে পরস্পরকে নাম ধরে বা 

বাঁবু বলে ডাঁকা হত। যার সঙ্গে যেমন সম্বন্ধ; যেমন সাধারণে 
পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া থাকে সেইরূপই হ'ত ।* “মহারাজ? শবটা 

আলমবাঁজার মঠের শেষকাঁলে বা বেলুড় মঠে হয়েছে। ( মহাপুরুষ 

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্য।ন, পৃঃ ৪৬:৪৭) 

(২৬৪) 


